


H akan Bulut, psikiyatrinin kombine bir tedavi
olduğunu, psikiyatrik tedavilerde önemli yer
tutan psikoterapinin 'yaşam koçluğu' ya da

'dost sohbeti' olmadığını belirtti. Bulut, bir psikoloğun
danışanını sadece dinlemediğini, onu tahlil ettiğini
söyledi. Bir psikoloğun danışanına doğru yolu göste-
rerek 'Şunu yapman lazım' diye 'hap bilgi' vermediğini
kaydeden Bulut, psikoterapinin amacının bireylerin
kendilerini daha iyi tanıyıp, daha iyi analiz etmeleri ve
doğru kararları verebilecek psikolojik zemine oturtma-
larını sağlamak olduğunu kaydetti. Hakan Bulut, psi-
koterapinin tedavi amaçlı işbirliği ve iletişim süreci
olduğunu belirtirken, bir 'yaşam koçluğu' gibi algılan-
maması gerektiğini de vurguladı.

Bir seans 50 dakika

Bir terapi seansının 50 dakika olduğunu, bireyin rahat-
sızlığına göre 6 ile 10 seans uygulandığını ifade eden
Bulut, “Bu sürenin sonunda olumlu döngüler alınmış
oluyor" dedi. Depresyonda geri dönüşlerin çok iyi ol-
duğunu ifade eden Bulut, "Tabii bu sürede medikal te-
davi de yapıldığı için birey kendini daha hızlı
toparlıyor" diye konuştu. Psikoterapiye gelen bireylerin
ilk anda biraz tedirgin ve ölçülü olduğunu, karşıların-
daki psikoloğu tanımaya çalıştığını sözlerine ekleyen
Bulut, "Psikoloğun konuyla alakalı oluşunun ve yar-

dım etme isteğinin farkına vardıkları zaman birey 'An-
latırsam yardım alacağım' mantığına giriyor" dedi.

Kısa sürede aşılıyor

Başvuranlar arasında erkeklerin
kadınlara göre daha çe-
kimser olduğunu belir-
ten Bulut, şunları
söyledi: "Kadınlar
sorunu paylaşıp
anlatabiliyor.
Erkekler ka-
dınlara göre
bir tık geride.
Bunun ne-
deni de gurur
olabiliyor.
Hele de karşı-
sındaki bir erkek
psikolog ise hem-
cinsine sorununu
anlatma konusunda
biraz daha tutuk olabili-
yorlar. Ancak bunu da kısa
sürede aşabiliyoruz."
DHA
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KaDIN RaHat
ERKEK tUtUK
Klinik Psikolog Hakan Bulut, psikoterapiye kadınların daha rahat geldiğini, erkeklerin ise
biraz daha tutuk olduğunu söyledi. Bulut, "Kadınlar sorunu paylaşıp anlatabiliyor. 
Erkekler kadınlara göre bir tık geride. Bunun nedeni de gurur olabiliyor" dedi

Bir psikoloğun empati yapmak zorunda oldu-
ğunun kaydeden Bulut, "Tabii empatiyi sempa-
tiye kaydırmamak gerekiyor. Psikolog tamamen

profesyonel bir yaklaşımla o hastanın içinde
bulunduğu duygu durumunu, şartları hisse-

derse ona destek verebilir. Ama bunu
kendi içinde yaşamaması, sempatiye

dönüştürmemesi gerekiyor" diye
konuştu.

Empati değil 

sEmpati

İstanbul’da turizme İstanbul’da turizme İstanbul’da turizme İstanbul’da turizme İstanbul’da turizme İstanbul’da turizme İstanbul’da turizme 
aquapark dopingi!

Tuzla Viaport Marina’da yer alan Marina Aquapark ziyarete açıldı. 15 bin metrekarelik
alana kurulan aquaparkın İstanbul turizmine katkı sunmasını beklediklerini söyleyen
Via Grubu Genel Müdürü Ogün Turanlı, “Yerli turist hedefimiz 150 bin” dedi

Marina aquapark’ta 17 su
kaydırağı, özel temalı inte-
raktif çocuk grubu, sprey

park ve dalga havuzu bulunuyor. istan-
bul'un en büyük aquaparkını açtıklarını
söyleyen Via Grubu Genel Müdürü
Ogün Turanlı, "15 bin metrekarelik bir
alana kurulduk. Kaydıraklara baktığı-
nızda istanbul'un en büyüğüyüz diyebi-
liriz. 17 kaydırağımız var. içinde de
bizim göz bebeğimiz olan, adrenalin
tutkunlarını bekleyen 'Looping rocket'
adı verilen kaydırak da var. Dalga havu-
zumuz, köpük partilerimiz bulunuyor.
Sadece kadınlarımızın kullandığı özel
bir havuzumuz da mevcut” diye 
konuştu.

9 kaydırak var

Looping rocket’in avrupa’nın en büyük
kaydırağı olduğunu belirten Ogün Tu-
ranlı, “avrupa’nın en yüksek kaydırağı
olan ve adrenalin tutkunlarının vazge-
çilmez kaydıraklarından biri olan Loo-

ping rocket 24,5 metre yüksekliğinden
aşağı kayma keyfini yaşatıyor. Bu in-
sanları 7 saniyede aşağıya düşürüyor.
Bununla birlikte çocuklarımız için özel
bir alanımız var. Bu özel alanımızın
içinde çocuklarımıza has ve sadece on-
ların kullandığı 9 tane kaydırağımız bu-
lunuyor. Biz ailelerin mutlu olabileceği
bir tesis yaratmaya çalışıyoruz. Çift dı-
şında kesinlikle ziyaretçi almıyoruz. Bu
da insanların burada mutlu olmasını,
çocuklarıyla keyifle eğlenmesini sağlı-
yor” diye kaydetti.

Hedef turizme katkı

aquaparkın deniz kenarında yer alma-
sına dikkat çeken Turanlı, "Burası aynı
zamanda bir marinada yer alıyor. Bu-
rada siz havuza girerken milyon dolar-
lık yatları da görebiliyorsunuz. Burada
deniz ve havuzu birleştirdik. Bunun üs-
tüne eğlence, adrenalin ve aquparkı
koyduk" dedi. Hedeflerinin turizme katkı
sunmak olduğunu vurgulayan Ogün Tu-

ranlı, "Bizim iki hedefimiz var. Biri yerli,
diğeri ise yabancı ziyaretçi. Yerli hede-
fimiz 150 bin ziyaretçi. Yabancı turist
hedefimiz ise, bu yaz buraya 150 bin
Ortadoğulu turist getireceğiz. Tuzla'nın
nüfusunun 250 bin olduğunu düşündü-
ğünüzde bu rakam ciddi bir turist sayısı
demek” ifadelerini kullandı.

4 yıldır faaliyette

Viaport Marina projesi içinde yer alan
Marina aquapark’ın, aynı proje içeri-
sinde yer alan tema park, aslan park,
timsah park, alışveriş caddeleri ve aile
eğlence merkeziyle yan yana yer aldı-
ğını anlatan Turanlı, “Viaport Marina
projemizin içinde sadece aquapark
yok. Bu 4 yıldır faaliyette ve bu 4 yılda
aVM'nin yanı sıra eğlence destinas-
yonu da oluşturmaya çalışıyoruz. Kor-
san adası temaparkımız, aslanparkımız
var. açılışını bu yıl yaptığımız timsah
parkımız var. Buna en son zinciri aqua-
parkı ekledik” dedi. DHa

Dondurmayı kaşıklamayın!
Diş Hekimi Esin Murrja, dondurmanın fazla tüketildiğinde dişlere zarar
verebileceği konusunda uyararak, “Çürük riskinin en aza inmesi için
dondurmayı kaşıkla değil, yalayarak tüketin” açıklamasını yaptı

Yaz aylarının vazgeçilmezi, severek tüketi-
len dondurma aşırıya kaçıldığında zararlı
olabiliyor. Şeker içeriği fazla olan dondur-

manın dişleri çürütebileceği konusunda uyaran İs-
tanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Öğretim Görevlisi Esin Murrja, zararlı etkilerinden
korunmak için yapılması gerekenleri anlattı. Murrja,
çürük riskinin en aza inmesi için
dondurmanın kaşıkla ya da ısırıla-
rak tüketilmemesi gerektiğini vur-
guladı.

Yüksek şeker içeriyor

Dondurmanın yüksek şeker içerdi-
ğini belirten Esin Murrja, "Yaz ay-
larının vaz geçilmezi olan severek
tükettiğimiz dondurmalar diğer süt
ürünlerinde olduğu gibi özellikle
çocuklar için iyi bir kalsiyum kay-
nağı olabilir. Aynı zamanda bol
şeker ve koruyucu madde içerme-
leri nedeniyle diş çürüğüne de
neden olabilmektedirler. 100 gra-
mında 100 kalori bulunduran don-

durma; yüksek glisemik (şeker) içeriği sebebiyle şeker
hastaları ve diyet yapanlarda risk oluşturduğu gibi,
sık tüketimi ve tüketim sonrası ağız hijyenine gerekli
özenin gösterilmemesi sonucu özellikle çocuklarda
çürük oluşumunda atışa neden olmaktadır. Ancak
tüketimi esnasında ve sonrasında dikkat edilecek bazı
unsurlar çocukları diş çürüğü oluşumuna karşı koru-

yabilir" diye konuştu.

Dişler fırçalanmalı

Dondurmanın zararlı etkilerinden
korunmak için gerekli yöntemleri
açıklayan Murrja, "Hem üst solu-
num yolu enfeksiyonlarına yol aç-
maması hem de dondurmanın
ağızda kalış süresini azaltıp çürük
riskinin en aza indirgenmesi açısın-
dan dondurmanın kaşıkla değil de
yalayarak yenmesi tüketim açısın-
dan uygun bir yöntemdir. Don-
durma alırken şekersiz veya az
şekerli olanlar tercih edilmeli ve tü-
ketiminin ardından ağız çalkalan-
malıdır” ifadelerini kullandı.  DHA

Anzer balının kilosu bin lira
Rize'nin İkizdere ilçesinde, 2
bin 300 rakımlı Ballıköy'de
üretilen Anzer balının bu

yılki kilo fiyatının bin lira olduğu açık-
landı. Ağustos ayının sonunda sağımı
yapılacak Anzer balında şimdiden Tür-
kiye ve dünyanın dört bir yanından
1500'ü aşkın kişi 2 ton dolayında bal si-
parişi verdi.
Türkiye'de en çok bal siparişi verenler

arasında ünlü futbolcularda yer alıyor.
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma
Kooperatif Başkanı Osman Civelek,
"Geçen yıl kilo fiyatımız 940 liraydı. 
Şu anda balımız için yoğun talep var.
Yurt içi ve yurt dışından talepler geliyor.
Futbolcular bu yıl çok bal talep ediyor.
1500'ü aşkın kişi 2 ton dolayında bal 
siparişi verdi. Üretim iyi olursa tüm 
talepleri karşılayacağız” dedi.

İstanbul’da turizme 



O lay dün saat 19.30 sıralarında
Pendik D-100 Karayolu'nda mey-
dana geldi. İddiaya göre emniyet

şeridinde ilerleyen 07 BSS 76 plakalı oto-
mobil, Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bah-
çıvan çiftinin içinde bulunduğu aracın
önüne geçmek istedi. İki şüpheli yol verme-
yen çiftin aracının önünü kesti. Otomo-
bilden inen iki kişi, önce aracın
kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı
açamayan, trafik magandası
otomobilin aynasını kırdı.
Daha sonra aracın üze-
rine çıkıp araca zarar
verdi. O anlar cep tele-
fonu kamerasıyla saniye
saniye kaydedildi. Ha-
mile eşi ile birlikte
büyük korku yaşayan
sürücü Yunus Emre
Bahçıvan karakola gide-
rek magandalardan şika-
yetçi oldu. Polis aracın
plakasını tespit ederek saldır-
ganlara ulaştı. Saldırganların
polise Kastamonu'da olduklarını
yarın polis merkezine gelerek ifade ve-
receklerini söyledikleri öğrenildi.

Eşim ağlamaya başladı

Araç sürücüsü Yunus Emre Bahçıvan yaşa-
dıklarını söyle anlattı. "Cumartesi saat
19.30 sıralarındaydı. Eşimle yemek yemeye
dışarı çıktık. D-100 Kaynarca yolunda
Tuzla istikametine doğru giderken en sağ
şeritte hareket ettiğimiz sırada emniyet şeri-
dinden siyah bir araç ani bir şekilde önü-
müze girmeye çalıştı. Emniyet şeridinden
polis çevirmesini görerek sağ şeritte ilerle-
yen bizim aracımızın önüne kırmak istedi.
Ben eşimin hamile olması sebebiyle trafiği
sıkıntıya sokmamak adına ani fren yapma-
mak için devam ettim ve yol vermedim.
Dolayısıyla emniyet şeridinden bizim tarafı-
mıza giriş yapamadılar. Polis kontrol nok-
tası geçildikten sonra, bahsettiğim araç,

orta
şerit-

ten ya-
nımıza

yaklaşarak
camını açıp bize

sinirli ve sert bir şekilde
'Ne yapıyorsun lan sen' diyerek bağırarak
yaklaştı. Yolcu tarafındaki arkadaş yumru-
ğunu cama doğru uzattı, vurmaya çalıştı.
Eşim o anda panik oldu, ağlamaya başladı.
Ben de herhangi bir münakaşaya girmek is-
temedim. Eşimin hamile olması sebebiyle,
7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç
kez kaybımız olmuştu. Bizim için çok de-
ğerli. Dolayısıyla hiçbir münakaşaya girme-
den uzaklaşmaya çalıştım. Devam ettim
yoluma. Eşimi telkin etmeye çalıştım."

Arabanın üzerinde zıpladı

"Camlarımı kapattım. Kapılarımı kilitle-
dim. Daha sonra fark ettim ki arkadan hızlı
bir şekilde geliyorlar. Telefonumu kayda al-
maya başladım" diyen Bahçıvan, "Bir sı-
kıntı olacağı belliydi. Sağ şeritten katılım

yolundan önüme kırdılar. Ve ani bir şekilde
daha araba durmadan kapıları açarak ara-
badan inmeye çalıştılar. O an tam durama-
dım zaten, arabalar birbirine dokunmuş
oldu. Daha sonra hızlı bir şekilde indiler,
yolcu tarafındaki şahıs, eşimin olduğu ta-
raftan dolanıp buraya kadar geldi. Cam 
tamamen kapalıydı o esnada. Benim oldu-
ğum taraftaki cama yumruklar vurmaya
başladı. Ben içeriden bağırmaya başladım,
'Bu kadın hamile' diye defalarca. Ben de
panik oldum çünkü. Eşim polisi arayacağı-
mızı söyledi. Aramaya başladı. Hatta duy-
sunlar diye de çok az camı açtım. Yine aynı
şeyi söyledim 'bu kadın hamile' diye ama
dikkate almadılar. Sinirli bir şekilde vur-
maya çalıştılar. Allahtan kırılmadı. Aynaya
tekme attılar, yumruklar attılar ve aynamızı
kırdılar. Yine aynı şahıs sonra arabanın üs-
tüne çıkarak zıpladı ve aracımıza zarar
verdi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi
araçlarına bindiler ve devam ettiler. Şikâ-
yetçi olduk, aynı gün aynı anda ekip araba-
sıyla sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde gelip
bize destek oldular. Hatta 112 acil servisi
aradılar eşim için" açıklamasını yaptı.
DHA
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Pendik'te trafik magandaları tartıştığı
sürücünün yolunu keserek, otomobile saldırdı.
Sürücü ve otomobilde bulunan hamile kadına
dehşeti yaşatan magandalar hızını alamayıp,
otomobilin aynasını kırdı. O anlar cep telefonu
kamerasına saniye saniye yansıdı

Kağıthane'de
sürücüsünün 

direksiyon
hakimiyetini

kaybettiği otomobil,
kaldırıma çıkarak tel

örgülü bariyerlere
çarptı. 8 saniye önce

kazanın olduğu 
noktada bulunan

yaya şans eseri 
aracın altında

kalmaktan kurtuldu

Kağıthane'deKi
kaza dün saat
14:30 sıralarında

Ferman Caddesi üzerinde
meydana geldi. İddiaya göre
drift yapmak isteyen otomo-
bilin sürücüsü, hızla girdiği
kavşaktan sağ yola girerken
direksiyon hakimiyetini kay-
betti. Bir anda araç önce kal-
dırıma çıktı ardından yol
kenarındaki tel örgülere çar-
parak takla attı. 

Sürücü yaralandı

Kamera kayıtlarına göre 8

saniye önce kazanın olduğu
noktada bulunan bir yaya
ise şans eseri aracın altında
kalmaktan kurtuldu. Kazayı
gören çevredekiler takla atan
otomobilin içindeki gencin
yardımına koştu. Vatandaş-
ların yardımıyla otomobil-
den hafif yaralı olarak
kurtulan genç, olay yerine
gelen ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Kaza anı ve öncesi
güvenlik kameralarına sa-
niye saniye yansıdı, polis
olayla ilgili soruşturma 
başlattı. DHA

8 saniyeyle kurtuldu!

MAGANDALAR 
YOL KESTI ARABAYI 

PARÇALADILAR

karakola gidip ifade verdiklerini ifade eden Bahçıvan, "Şika-
yetimizi belirttik. daha sonra karakolda incelediğimiz videoda

kaputun üstüne çıkan şahısın belinde tabanca olduğunu gördük.
Onun farkında değildik o esnada ama belki de o güvenle o hare-
ketleri yaptılar bilmiyoruz. Sormak lazım nasıl bir mantıksa bu.
allah korumuş, arabadan inip te başımıza bir şey gelmedi. ara-

badan inseydik, belki bizim canımıza mal olabilirdi. Bu hem
çocuğumuzu tehlikeye sokardı. eşimi de zihinsel olarak zor

durumda bırakan bir konu. Hem de bizim için aynı şe-
kilde sinir stres verici bir şey. Başkasının başına

gelmesini istemiyoruz. en adil şekilde ceza-
landırılmalarını istiyoruz" talebinde 

bulundu. 

Canımıza 
mal olabilirdi

Avcılar'da bir tekel 
bayiine gündüz 

saatlerinde alışveriş için
otomobil ile gelen 3 kişi,

oyaladıkları işyeri 
sahibinin dalgınlığından

yararlanarak sadaka 
kutusunu çaldı. 

Hrsızlık anları güvenlik
kameralarına yansıdı

amBarlıMahalle-
si'ndeki Cumhuriyet
Caddesi Plaj Yolu

Sokak'taki tekel bayiine saat
14.30 sıralarında otomobil ile
gelen 3 kişi, alışveriş için içeriye
girdi. Zaman zaman aldıkları
üründen vazgeçen, bir dışarı
bir içeri giren şüpheliler iş yeri
sahibi Şenay Sürmeli'nin dik-
katini dağıttı. O sırada şüpheli-
lerden biri kasa yanındaki
içinde yaklaşık 600 TL bulu-
nan sadaka kutusunu çaldı.
Şüpheli, sadaka kutusunu oto-
mobile bırakıp yeniden dük-

kana döndü.

10 dakikada yakalandılar

Gördükleri iş yerinin güvenlik
kameralarına aldırmayan şüp-
heliler, küçük bir alışveriş yap-
tıktan sonra geldikleri
otomobille kaçtı. Şüphelilerin
ayrılmasından hemen sonra sa-
daka kutusunun çalındığını fark
eden Şenay Sürmeli’nin şikayeti
üzerine polis, güvenlik kamera-
sından aracın plakası belirledi,
10 dakika içerisinde yakalana-
rak gözaltına alınan şüpheliler
polis merkezine götürüldü.

Sadaka kutusunu
bile caldılar!

Park halindeki araca çarptı
Bağcılar'da cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, park halinde bulunan
araca çarparak savruldu. Kazada otomobil içinde bulunan iki kişi yaralandı

Kaza, geçtiğimiz Per-
şembe günü saat
06:00'da Bağcılar Yüzyıl

Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi
üzerinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre; cadde üzerinde hızla
ilerleyen 34 AL 8528 plakalı oto-
mobil sürücüsü, henüz bilinmeyen
bir nedenle direksiyon hakimiyetini
kaybetti, park halinde bulunan 34
FKE 17 plakalı araca çarptı. Çarp-
manın etkisiyle savrulan otomobil-
deki iki kişi yaralandı. Çevredeki
vatandaşların yardımıyla araçta sı-
kışan yaralılar çıkarıldı. İhbar üze-
rine olay yerine polis ve sağlık ekibi
sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları
ambulansla hastaneye götürdü.
Öte yandan kazadan saniyeler
önce park halinde bulunan aracın
altına giren kedi, kaza anında ara-
cın altından fırlayarak ezilmekten
kurtuldu.

Sıkışan kişiyi çıkardık

Kaza sırasında evinde gürültü du-
yarak olay yerine giden Şevket
Boynuyoğun "06:10 sıralarında
kızım beni uyandırdı; 'Baba kalk
kapının önünde bomba patladı'
dedi. Çok gürültülüydü. Ben de
üzerimi bile giymeden koştum,
aşağıya indim. Baktım komşular
toplanmış. Araba parçalanmış, ben
de bomba zannettim. Baktım ara-
banın içinde adamlar var. Sonra
'kaza olmuş' dediler. Kapımızın
önünde cadde var ama o kadar
hızlı gidilecek bir cadde değil.
Sağda solda insanlar var. Allah'tan
gündüz değildi. Ambulans ve polis
çağırdık. Bir kadın kendi araçtan
çıktı, biri sıkışmıştı. Polisle beraber
sıkışan kişiyi çıkardık. Hafif yaralı-
lardı. Kızım sağlıkla ilgili üniversite
okuyor. Kızım ikinci ambulans ge-
lene kadar yaralılara yardım etti.
Polise söyledik bu caddeye bir iki
tane kasis koyulsun" dedi. DHA

Ölüm yolda
YAKALADI

Bayrampaşa'da yolun karşısına
geçmeye çalışan iki kişiye otomobil
çarptı. Kazada yayalardan biri haya-

tını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Kaza,
saat 11.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Oto-
gar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre Fatih C. yönetimindeki 34 ZF 4444
plakalı otomobil, hal istikametinde ilerlerken
yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Çintak ve
İhsan Karakaya'ya çarptı. İhbar üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Hayati tehlikesi var

Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle ağır yarala-
nan İhsan Karakaya'yı İstanbul Üniversitesi
Çapa Tıp Fakültesi hastanesine, Zeki Çintak'ı
ise özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alı-
nan Zeki Çintak tüm müdahalelere rağmen ha-
yatını kaybederken, ağır yaralanan İhsan
Karakaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğ-
renildi. Otomobil sürücüsü Fatih C. ise ifadesi
alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla
ilgili soruşturma başlattı. DHA

Trafikte hamile eşi ile birlikte saldırıya uğra-
yan Bahçıvan, şikayetçi olduklarını ve bu 
olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Refüjü aşıp takla attı
Sancaktepe'de sürücüsünün direk-
siyon hâkimiyetini kaybettiği otomo-
bil, orta refüjü aşarak karşı kaldırıma

uçtu. kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilin takla-
lar atarak kaldırıma uçtuğu kaza güvenlik kame-
ralarına saniye saniye yansıdı.

Polis inceleme başlattı

kaza, önceki gece Sancaktepe abdurrha-
mangazi Mahallesi atayolu caddesi üze-
rinde meydana geldi. tuğra ayvalıtaş
yönetimindeki 34 ek 4995 plakalı otomobil,
önce cadde üzerindeki eyüp Salih Usta,
Ömer Faruk tülay adlı yayalara çarptı. ar-
dından taklalar atarak orta refüjü aştı ve

karşı kaldırıma uçtu. İhbar üzerine olay yerine
sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve
yanında bulunan Murat Genç ile kaldırımda yü-
rüyen iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine
gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldı-
rıldı. kaldırımdaki yayalardan Ömer Faruk tü-
lay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. polis
yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı. dHa



Z aman çok değişti. Değerler, bakış
açıları, yaşam tarzları, doğru-yanlış
kavramlarının içinde gerçekler ve

hayal dünyasının kavram kargaşasıyla yoğ-
rulmuş Göstermelik mutluluklarıyla, yaşı-
yor ve ölüyor insanlar.

Muş, Mış gibi yaparak yaşamayı yaşa-
mak zannediyorlar.

MutluyMUŞ gibi, güçlüyMÜŞ gibi, her
şey şahaneyMİŞ gibi...

Bu kafayla bir sendrom türü daha 
üretmişiz.

Üretkenlikte çocuktan sonra en çok üret-
tiğimiz şey sendromlar ne de olsa!

"Sosyal medyada Ördek Sendromu"
Paylaştığı Fotoğrafın altında şöyle 

yazıyor;
“Harika bir bahar akşamı, enfes bir

film, patlamış mısır ve aşkım.”
Cümlenin sonunda bir de kalp var. Mora-

liniz bozuluyor.
“Ben evde atletle oturuyorum. Millet

nasıl da eğleniyor!” diye canınızı
sıkıyorsunuz.

Birden sosyal medyanın illüzyonuna kap-
tırıyorsunuz kendinizi.

Aslında farkında olsun olmasın Herkes
ucu bucağı olmayan bir podyumda sürekli
olmayan mutluluğun pozunu veriyor. Yani
herkes herkesin yalan dünyasına alet oluyor
bir yandan.Nedense dur durak demeden, bu
büyük kıyaslama oyununa sürekli  özenip
özendirmeyi sürdürüyoruz

Sosyal medyada mutlu gözükmek için
harcanan çok büyük bir gayret var. Keşke
bu gayret insan olabilme yolunda harcan-

saydı demeden duramadım.
Dedimya yenin bir kavram geliştirmişler;
“Ördek Sendromu.”
Ördekler gölün üzerinde hiçbir çaba sarf

etmiyormuş gibi, rahat ve dingin bir şekilde
süzülürler.

Gölün altında kalan ayakları bir makine
gibi çalışır ama dışarıdan bakınca hiç belli
olmaz.

Sakın suyun üzerinde ki ördeklerin gü-
zelliğine, dinginliğine aldanmayın. Aynı 
şekilde

Kendinizi sosyal medyanın aldatıcı gü-
zelliğine kaptırıp depresyonlara 

bodozlama dalmayın.
Mutsuzluk ne kadar çoğaldıysa, mutlu-

luk pozları o kadar arttı bunu da unutma-
yın!

Kendini seven insan mutsuzluğunu da
sever. Başkalarına göstermelik mutluluklar
ise sadece flaş patlayana kadardır.

Mutlu gözükmeye değil, mutlu olmaya
bakmak gerek.

Mutsuz olduğunda gördüğün yalancı tab-
lolara bakıp kendini depresyonlara 
sokmazsan;

Hayat sana değil de kime güzel olur
sanırsın

***
Sırada küçük bir hikayemiz var şimdi..
Kral dondurucu bir kış mevsiminde gece-

nin soğuğunda nöbet tutan muhafıza sordu: 
– Üşümüyor musun?
Muhafız:
– "Alışığım sayın kralım" 

Kral: 
– "Olsun, sana sıcak tutacak elbise getir-

melerini emredeceğim" dedi ve gitti.
Ancak  kral, bir süre sonra içeri girdi-

ğinde emri vermeyi unutmuştu.
Ertesi gün duvarın yanında muhafızın

soğuktan donmuş cesedini görenler, duvarın
üzerindeki yazıyla karşılaşıyorlardı.: "So-
ğuğa alışkındım; fakat senin sıcak elbise
vaadin beni öldürdü...”

Türlü türlü vaatlerle, insanları beklete-
rek bir umuda bağlayarak kesinlikle imti-
han etmeyin.

Çünkü insan, bekledikçe değişir. Beklet-
tiğiniz kişi hakkınızda telafisi imkansız
olumsuz düşüncelere girer. Önce umudu öl-
dürürsünüz Ardından sevgi,saygı, güven
ölür dostluk ölür muhabbet ölür. 

Siz siz olun sakın ördekleşmeyin, ördek-
leşenleri de takmayın emi…

Vesselam

PAZARTESİ 8 TEMMUZ 20194 İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde 51gün vekâleten yürüttüğü Büyükşehir

Belediye Başkanlığı görevini 27 Haziran’da 
İmamoğlu’na devretmişti. 

Sakın ördekleşmeyin emi...

S özcü gazetesi yazarı Deniz Zey-
rek, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'ne 51 gün vekâlet eden

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yöneti-
minde yapılan harcamaları kaleme
aldı. Zeyrek bu dönemde, 3 milyar
300 milyon yeni borç, 1 milyar 700
milyon harcama yapıldığını; 2 bin 500
kişinin de istihdamının sağlandığını
iddia etti. 

Bir kalemde 1.7 milyar

"Biraz araştırınca gördüm ki boş dur-
mamışlar. Örneğin 31 Mart'ta 82 bin

olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
personel sayısı 23 Haziran'dan önce
84 bin 500'e çıkmış" diyen Zeyrek,
"Yani apar topar 2 bin 500 kişi istih-
dam edilmiş. Belediyenin borçları top-
lamı 31 Mart'ta 26.7 milyar TL idi. 23
Haziran itibarıyla bu miktar 30 milyar
TL'ye çıkmış. Yani arada 3 milyar 300
milyon lira daha borçlanılmış. Beledi-
yenin gelir gider tablosuna bakıldı-
ğında anlaşılıyor ki, harcamalarda da
frene basılmamış. 16 Haziran günü
belediye kasasından 1 kalemde 1.7
milyar TL çıkmış" ifadelerini kullandı. 

Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Moloz ve hafriyat nakli yapım işi yapım işi 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 : 2019/318334
1-İdarenin
a) Adresi : HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT 

ÖZAL BULVARI NO KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124110670 - 2124110671
c) Elektronik Posta Adresi : fen@kucukcekmecebel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 kalem inşaat imalat ve nakliye yapım işiAyrıntılı bilgiye 

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

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Küçükçekmece Belediye Başkanlığı sınırları dahili
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 

Küçükçekmece/İSTANBUL adresindeki Küçükçekmece 
Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3. Kat fen İşleri Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati : 22.07.2019 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırı-
lamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Değerlendirlecek Banzer İşlere dair Tebliğin A grubu XVIII grup işler benzer iş olarak
kabul edilir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini sunmak suretiyle ihaleye girecek Mühendislik ve Mi-
marlık bölümü İnşaat Mühendisliğidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 Küçükçek-
mece/İSTANBUL adresindeki Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3. Kat fen İşleri Mü-
dürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle 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 ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklile-
rin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1021998)

80000 Kg Yoğurt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/300370
1-İdarenin
a) Adresi : D-100 Kuzey Yanyol Caddesi No: 62 34880 

Soğanlık KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163778283 - 2163773776
c) Elektronik Posta Adresi : abdulazizgul@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 80.000 Kg Yoğurt AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul İl Jandarma Komutanlığı (Balmumcu-Beşiktaş/

İSTANBUL), Tuzla Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 
(Tuzla/İSTANBUL), Hadımköy Jandarma Komando Tabur 
Komutanlığı (Hadımköy/İSTANBUL ilgili Birlik Komutanlıklarınca 
verilecek siparişlere göre, günlük/haftalık olarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşme işe başlama tarihinden itibaren 1-240 (Birtireikiyüzkırk)
takvim günü içerisinde günlük/haftalık siparişlere göre teslim 
edilecektir. Ayrıca her şartta işin tamamlanma tarihi en 
geç 30 Nisan 2020 olacaktır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı İhale Salonu 

Soğanlık-Kartal/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.07.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
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:
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: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 1 Numaralı
İhl.Koms.Bşk.lığı Soğanlık-Kartal/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli ta-
ahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
JJANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(SOĞANLI/İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1021721)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 
İBB Başkanlığına vekalet ettiği 

51 gün içerisinde 2 bin 500 kişinin
işe alındığı 3 milyar 300 milyon da

borçlanıldığı iddia edildi. 
Yerlikaya ise yaptığı açıklamada,

kendi döneminde Meclis'in iki
kez toplandığını, fakat hiçbir 

borçlanma yapılmadığını söyledi

Borclanmayı 
Valı yalanlaDı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği dö-
nemiyle ilgili açıklama yaparak, "Vekalet
ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlan-
madı. İBB Meclisi Mayıs ve Haziran
ayında iki defa toplanmıştır. Meclis ka-
rarları incelendiğinde borçlanma kararı
alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin

işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleşti-
rilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır"
dedi. Zeyrek'in köşesine taşıdığı bilgilere
'yalan ve iftira' diyen Yerlikaya, "İBB 
Meclisi mayıs ve haziran ayında iki defa
toplanmıştır. Meclis kararları incelendi-
ğinde borçlanma kararı alınmadığı 
görülecektir” ifadelerini kullandı. 

YALAN VE iFTiRA

Dış hat 
yolcusu
yüzde 31 arttı

İstanbul’un şehir
havalimanı olan
Sabiha Gökçen

Uluslararası Havalimanı’nda
2019 yılının ilk 6 ayının yolcu
istatistikleri belli oldu. Yapılan
açıklamaya göre, yılın ilk 6
ayında toplam yolcu sayısı sa-
yısı geçen senenin aynı döne-
mine göre yüzde 3 artarak 16
milyon 745 bin olarak gerçek-
leşti. Yılın ilk 6 ayında iç hat
yolcusu sayısı yüzde 9 artarak
10 milyon 398 bin, dış hat yol-
cusu ise yüzde 21 artarak 6
milyon 347 bin oldu. Aynı dö-
nemde 109 bin 567 uçak iniş
ve kalkış gerçekleştirdi. Sabiha
Gökçen Havalimanı’nda hazi-
ran ayında dış hatlar yolcu-
sunda büyük artış meydana
geldi. Havalimanından yapı-
lan açıklamaya göre, haziran
ayında dış hatlarda geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 31
artış ile 1 milyon 193 bin ola-
rak gerçekleşti. Haziran
ayında ise toplam yolcu sayısı
yüzde 9 artış işe 3 milyon 061
bin olarak gerçekleşti.
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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K en Grimwood'un ele aldığı ve 'Hayatınızı
tekrar, tekrar ve tekrar yaşamak zo-
runda kalsaydınız' diye devam eden 'Sil

Baştan' adlı kitabını okuma imkanı bulurken
yine aynı kitapta geçmişte yapmış olduğumuz
hataları bilerek hayatınızı tekrar, tekrar ve tek-
rar yaşamak zorunda kalsaydınız ne yapardınız?
sorusuyla karşılaştığımızı fark edip, o hataları
gözden geçirip, değerlendirme imkanı da bulu-
verirsiniz.

Evet, yaşam denen hayatımız boyunca bilerek
ya da bilmeyerek yaptığımız hataların da içinde
olduğu hayatı yeniden, sil baştan yaşama imkanı
bulursak ne yaparız, nasıl yine hata etmemek
için çabalarız diye soran yazarın kendi özel ve
ticari hayatında yaşadıkları karşısındaki dirence
hepimizin ihtiyacı olduğunu da anlarız..

Ve o fırsatı yeniden yakalamanın da elimizde
olduğunu anladığımız, 'Sil Baştan' adlı kitap as-
lında bizlerin de hatalarımızı da değerlendirip,
geriye kalan hayatımızı sil baştan yeniden ve
mutlu, başarılı bir şekilde yaşayabiliriz de
diyor..

Yeter ki buna şans veren bir enerji ile 'yaşan-
ması gerekenlerdi 'diyerek yaşananlara küsme-
den, şevkimizi kırmadan, moralimizi yıkmadan
ve en önemlisi dünyadan kopup, içimize kapan-
madan kalan yolumuza emin adımlarla devam
etmektir.

'Ah keşke olmasaydı' demektense 'Bundan
ders almalıyım' diyerek hayatımıza girenlerden
aldığımız dersin otokontrolü ile yol almaya yani
diğer bir adıyla direnmeye devam etmemiz ge-
rektiğini ima eden 'Sil Baştan' adlı kitap aslında
sadece Ken Grimwood'un hayatını değil, hepimi-
zin hayatını anlatıyor.

Ve asıl ihtiyacımız olanın konuşmak ve yine
konuşmak bunu yaparken de şekerimizi arttır-
madan yani yüksek sesle değil daha tatlı dille
konuşmaya, hataları masaya yatırmakla
yapabiliriz..

Yeter ki bir araya gelmeye, konuşmaya şans
verip, bilerek, bilemeyerek yapılan hatalardan
da ders alarak yeni bir yol haritasında gideceği-
miz hedefe yanımızda olmak isteyenlerle birlikte
yürümektir.

Tam tersi o yaşamın diğer bir adı olan yol ha-
ritamıza pusula olacaklar olmadan; ne ben ne
de siz o hedeflenen hayata veya yaşama ulaşa-
maz, mutsuz şekilde moral bozukluğu ile kendi-
miz gibi etrafımızı da kırar, dökeriz. 

Sanırım biraz da öyle yapıyoruz...

658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni Sarayiçi Er Meydanı'nda izlemek üzere Edirne'ye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
ağalık ihalesine müdahil oldu. İmamoğlu, ihaleye tek başına katılan son 8 yılın Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’e 'benim için
de artır' diye mesaj gönderdi. Bunun üzerine Selim, ihaleyi 661 bin TL'den alarak, üst üste 9’uncu kez Kırkpınar Ağası seçildi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz
Ereğli ziyaretinin ardından bugün de

658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni Sarayiçi Er
Meydanı'nda izlemek üzere Edirne'ye geldi.
Güreş müsabakalarından önce kısa bir şehir
turu atan İmamoğlu, ilk olarak yüzde 100
yerli üretim yapan bir yağ fabrikasını ziyaret
etti. Fabrika sahibi Temel Soyyiğit'ten fabrika
hakkında bilgiler alan İmamoğlu, fabrika çıkı-
şında kendisine el sallayan inşaat işçilerini gö-
rünce aracından indi. Çalıştıkları şantiyeden
koşarak İmamoğlu'nun yanına gelen işçiler,
bir anda karşılarında buldukları İBB Başkanı
ile fotoğraf çektirdi. 

Her şey çok güzel olacak

Daha sonra CHP Edirne İl Başkanlığı'na
geçen İmamoğlu, burada coşkulu bir vatan-
daş topluluğu tarafından karşılandı. Bir va-
tandaşın, "Edirne'mize umut geldi, umut"
sözlerinin ardından, "Ekrem Başkan" ve "Her
şey çok güzel olacak" tezahüratları yapıldı.
İmamoğlu, il başkanlığı binasına, vatandaşla-
rın yoğun ilgisi altında, zorlukla girebildi. İl
Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın odasında anı fo-
toğrafları çektiren heyet, daha sonra bir alt
kattaki toplantı salonuna geçti. İmamoğlu,
salonu hınca hınç vatandaşlar İmamoğlu ve
kendisine eşlik eden CHP Grup Başkanvekili
Levent Gök, Edirne Belediye Başkanı Recep

Gürkan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün'e sevgi gösterilerinde bulundu. 

Başarıya odaklanacağız

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Ta-
rihi bir günde Edirne'deyiz. Hep birlikte Kırk-
pınar heyecanını yaşayacağız. Güzel bir gün
olsun diliyorum. Sizlerden bir isteğim var.
CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var.
Gerçekten tarihi ve partiler üstü bir sorumlu-
luğumuz var. Bu tarihi sorumluluk içerisinde
en önemli vazife, görevimizi en iyi şekilde
yapma sorumluluğudur. Ben, Türkiye'nin en
büyük kenti, belki de dünyanın en güzel kenti
İstanbul'u en iyi şekilde yönetme sorumlulu-
ğunu almış bir kardeşinizim, yol arkadaşını-
zım. Edirne'de Recep Gürkan, bu
sorumluluğu almış yol arkadaşınız. Şöyle bir
dönem yaşatmalıyız hep birlikte: Hatayı
görüp, hatayı büyüten değil; hatayı görüp,
yardımcı olan, eksiği görüp tamamlayan, bir-
birinin kolundan tutan, tökezlenip yola düşen
varsa, onu tutup ayağa kaldıran yoldaşlık isti-
yoruz sizden. Parti içerisinde yapılan bir kısım
münazaralar, geçmişte yapılmış bir kısım ya-
rışlar. Hepsini, bir süreliğine bir kenara koya-
cağız. Sadece ve sadece başarıya
odaklanacağız" dedi. 

Çok şey yapabilirisiniz

Türkiye'de herkesin kendisinden başarılı ol-

masını beklediğini ifade eden İmamoğlu,
"Ben, işine sorumluluğuna bu anlayışla kitlen-
miş bir kardeşinizim. 'Ben, Edirne'den Ekrem
İmamoğlu'na ne yapabilirim ki' diyebilirsiniz.
Çok şey yapabilirisiniz. Bütün arkadaşlar,
Türkiye'nin neresinde olursa olsun, birbiri-
mize destek olursak, memleketimizi hayal et-
tiğimiz seviyeye çıkarmak için büyük bir
başarı elde edebiliriz. İşte o zaman bu Cum-
huriyet'in ilkelerine, bu ülkenin çağdaş bir ge-
leceğe ulaşmasına ve her zaman inancımızı
en yüksek yerde tutan Mustafa Kemal Ata-
türk aşkına, sevgisine ve onun ilkelerinin kar-
şılığında bu sorumluluğa layık bireyler oluruz.
Bize destek olun. Tüm negatif duyguları unu-
tun, tüm pozitif duygularla birbirinize sarılın
ve kucaklaşın" ifadelerini kullandı. 

Spor Bakanı gelmedi

İmamoğlu, CHP'nin ardından, karşı binadaki
İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'na da ziyarette
bulundu. İl Başkan Ekrem Demir ve partili-
lerle fotoğraf çektiren İmamoğlu, burada top-
lanan vatandaşlara da kısa bir konuşma
yaptı. İmamoğlu, her iki partiye yaptığı ziya-
retin ardından geldiği gibi yoğun ilgi altında
658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleşti-
rildiği Sarayiçi Er Meydanı'na doğru yola
çıktı. İmamoğlu, meydan girişinde kalabalık
bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı.
Alkışlarla tribünlere gönderilen İmamoğlu,

meydandaki izleyiciler tarafından da yine al-
kışlarla karşılandı. İmamoğlu, protokol ve se-
yirci tribünlerinde yoğun ilgi gördü. Birçok
vatandaş, güvenlik önlemlerine rağmen İma-
moğlu'na ulaşarak fotoğraf çektirdi. Güven-
liklerin kendisine ulaşmaya çalışan bazı
vatandaşlara engel olduğunu gören İma-
moğlu, yerinden kalkarak duruma müdahale
etti ve yurttaşlarla fotoğraf çektirdi. Protokol
tribününde İmamoğlu ile birlikte Edirne Valisi
Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep
Gürkan ile birlikte birçok milletvekili yer aldı.
Protokol listesinde adı olan Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun
güreşleri izlemeye gelmemesi dikkat çekti. 

9. kez Kırkpınar Ağası oldu

İmamoğlu, Kırkpınar Ağalığı ihalesini de il-
giyle izledi. Son 8 yılın Kırkpınar Ağası Sey-
fettin Selim, bu ihaleye de tek başına katıldı.
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, ağalık iha-
lesini Edirne'nin plaka numarası 22'ye gön-
derme yaparak 222 bin TL'den başlattı.
Köken olarak Trabzonlu olan Selim ise ra-
kamı, 261 bin TL'ye çıkardı. Selim, tribünler-
den gelen talepler üzerine rakamı önce 361'e,
ardından 461'e, son olarak da 561'e çıkardı.
Bu sırada devreye İmamoğlu girdi ve Selim'e,
Gürkan aracılığıyla, ''Benim için de arttırsın''
mesajı gönderdi. Bunun üzerine Selim, iha-
leyi 661 bin TL'den alarak, üst üste 9'uncu kez

Kırkpınar Ağası oldu. Bu şekilde
3'ncü kez Altın Kemer sahibi olan
Selim, zaferini İmamoğlu ile sarı-
larak kutladı. 

Sil baştan...
KırKpınar agalıK
ıhalEsınE El attı!

ZAYİ İLANLARI
Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. Omar aLEBIY
98827756348

Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Najm aldin HaJJaR

Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Muhammad Jabir HaJJaR

Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür. ahmed aKLaDKLa

99956758288

Nüfus cüzdanımı ve B sınıfı ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Ulaş GÜRBÜZ

Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür. İbrahim ELKİNYO

98953964518

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ağalık ihalesinin bitiminin 
ardından kameraların karşısına geçti ve "Tarihi Kırkpınar 
çayırındayız. Sağ olsun Recep Gürkan Başkanımız, sürece
kıymetli bir hizmet katarak özel bir noktaya da taşıdı. Os-
manlı'nın 3 başkentinden birisi Edirne, birisi İstanbul. 
Buradaki değerleri beraber tartışıp, konuşup nasıl iş birliği
yapabiliriz? Bunu bir vazife olarak görüyorum. Böylesi tarihi
bir spor mücadelesinde, ata sporumuzun yüz yıllardır süre-
gelen geleneğinin en özel anında olmak benim için onur,
gurur. Bundan sonraki buluşmalarda hem Edirne'ye hem 
ata sporumuz yağlı güreşe şunu müjdeleyelim ki, iş birliği
yapacağız. Ben, elimden gelen katkıyı sunmaya çalışacağım
İstanbul kenti adına. Bunu şahsi bir ilişkiden öte, bence 2 
tarihi başkentin kurumsal ilişkisine dönük bir başlangıç 
olarak düşünüyoruz. İyi olan kazansın'' diye konuştu.  

Edirne ile işbirliği yapacağız

AYM’den ‘özel’ karar
Anayasa Mahkemesi (AYM), bir emekli astsubay hakkında verilen, internetteki mahrem
görüşmeye ilişkin görüntüler gerekçe gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerine
girişinin yasaklanmasına ilişkin kararın özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiğine karar verdi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda muvazzaf
astsubay statüsünde görev yapan İ.Y hak-
kında, 2013'te gönderilen ihbar mahiyetin-

deki e-postada bulunan birtakım görüntü ve yazılara
dayanılarak idari soruşturma başlatıldı. İ.Y soruşturma
sürerken emekli oldu. Genelkurmay Başkanlığı bünye-
sinde oluşturulan kurul, İ.Y’nin sosyal tesislere girişine
süresiz yasak kararı aldı. Karara dayanak olarak
emekli astsubayın 'askerlik haysiyet ve şerefine doku-
nan' fiilleri gösterildi.

AYİM'de dava açtı

İ.Y, yasağın iptal edilmesi istemiyle askeri Yüksek
İdare Mahkemesi'nde (aYİM) dava açtı. Dava dilekçe-
sinde, üçüncü kişilerin bulunmadığı internet orta-
mında, karşı cinsle özel yaşamını ilgilendiren
eylemlerinin çıkar sağlamak amacıyla ve kendi izni ol-
maksızın yasal olmayan yollarla tespit edildiği belir-
tildi. Başarılı bir mesleki geçmişinin bulunduğunu dile
getiren İ.Y, hakkında herhangi bir mahkumiyet kararı
bulunmamasına rağmen emekli olduktan sonra tesis
edilen işlemin hukuka aykırı ve haksız olduğunu ileri
sürdü.

AYM'ye başvurdu

aYİM Başsavcılığı işlemin iptaline karar verilmesi ge-
rektiği yönünde görüş belirtse de aYİM
3. Dairesi, 'İ.Y'nin ikamet ettiği evde
internet yoluyla tespit edilen görün-
tüsünün sanal ortama aktarımının
iradi bir eylemle gerçekleştiği ve ted-
bir mahiyetinde tesis edilen işlemin
ölçülü olduğu’ gerekçesiyle davayı
reddetti. İ.Y bunun üzerine aYM’ye
bireysel başvuru yaptı. aYM kara-
rında, başvurucunun mahremiyetine

ilişkin hususların isimsiz bir e-postayla TSK'ya gönde-
rildiği ve bu suretle kamusal makamlar tarafından öğ-
renildiği belirtilerek, "Özel hayat alanı kapsamında
kaldığı anlaşılan birtakım davranışlara dayanılarak
başvurucunun sosyal tesislere girişinin süresiz yasak-
lanmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine
aykırılık oluşturmuştur. Başvurucu hakkında tesis edi-
len söz konusu işlem değildir. İdari yaptırımın gerekçe-
leri, başka bir ifade ile başvurucunun mahremiyet
hakkına müdahaleyi haklı kılacak şekilde sosyal tesis-
lere girmesinin sakıncaları idari ve yargısal makamlar
tarafından ilgili ve yeterli şekilde açıklanmamıştır" ge-
rekçesini açıkladı. 

Tazminat talebi reddedildi

aYM 1. bölümü bu gerekçelerle başvurucunun anaya-
sa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel ha-
yatın gizliliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden
yargılama yapılmasına hükmetti. Başvurucunun tazmi-
nat talebini ise 'yeniden yargılama yapılmak üzere
dosyanın ilgili yargı merciine gönderilmesine karar ve-
rilmesi ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için
yeterlidir' gerekçesiyle reddetti.

Sahile akın ettiler
SICAKTAN bu-
nalarak sahil ke-
narlarına akın

eden İstanbullular, denize
girip serinledi, mangal yaktı.
Sıcaktan bunalan vatandaş-
ların tercih ettiği yerlerden
biri de Zeytinburnu Sahili
oldu. Bazı vatandaşlar aile-
cek sahil kenarında mangal
yaktı, bazı vatandaşlar da
denize girip serinledi. De-
nize giren, parkta oyunlar
oynayarak eğlenen çocuklar
renkli görüntüler oluşturdu. 

Akşama kadar
buradayız

Sahilde piknik yapan ve ar-
kadaşlarıyla birlikte tavla oy-
nayan Hakan Özer, "Çok
şükür geldik, serinleyelim is-
tedik. Çok kalabalık ama
vakit güzel geçiyor, dinleni-
yoruz. Kahvaltı ile başladık.
2 buçuk saattir buradayız.
İnşallah hava kararana
kadar buradayız" dedi. Ço-
cuklarıyla birlikte sahile
gelen Bahri Akman, "4 tane
kız çocuğum var. İkisi bü-
yüdü bizimle gezmek iste-
miyor. Bu ikisi bizi dinliyor.
Bizde getirdik, mangalımızı
yakacağız, sonra da gidece-
ğiz" diye konuştu. 



SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDEKİ MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN ONARIMI İLE YENİ 
YAPILACAK OLAN PARKLARIMIZDA KULLANILMAK ÜZERE PARKE TAŞI VE BORDÜR ALIM İŞİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1021941) 

İSTANBUL
PAZARTESİ 8 TEMMUZ 20196

Personel Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/313259
1-İdarenin
a) Adresi : ÇIRAGAN CADDESI NO: 36 34349 ORTAKÖY 

BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122274480 / 173 - 2122275143
c) Elektronik Posta Adresi : srustemoglu@gsu.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 27 kişilik midibüs, 1 adet 19 kişilik minibüs, 8 adet 

16 kişilik minibüs ve 1 adet 12 kişilik minibüs (liftli engelli 
aracı) ile personel taşıma hizmet alımı işi Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Galatasaray Üniversitesi Toplantı Salonu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.09.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çırağan Caddesi No:36 Ortaköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 05.08.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korun-
duğunu 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
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir
banka referans 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 bilan-
çonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere 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 su-
nabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağ-
lanmadığına 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 yeminli mali müşavir veya serbest mu-
hasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin
%15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi 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
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına 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 bede-
lin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale konusu personel taşıma hizmet alımı işinde istekliler; 27 koltuk kapasiteli 1 adet,19 koltuk kapasiteli
1 adet, 16 koltuk kapasiteli 2 adet ve 12 koltuk kapasiteli 1 adet ( liftli engelli araç) olmak üzere toplam
5 adet araç kendi malı olacaktır. Teklif ile birlikte kendi malı olan araçların; motorlu araç trafik tescil ve trafik
belgelerinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini,4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanu-
nun 5. maddesine göre faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyete uygun olarak
yetki belgesi /belgelerini ilgili bakanlıktan almaları zorunlu olan belgeleri,İstekliler  İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesinden alınan Servis Taşımacılığı Yetki Belgesini ve özmalı araçlarına ait Taşıt Kartlarının aslını veya
aslı idarece görülmüştür şerhi taşıyan fotokopilerini, teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Sektöründe veya Özel Sektörde yapılan personel taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Galatasaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adre-
sine 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 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1022194) 

TABELASI ILE 
TEMELI
KALDI

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, 'Çiftlik Bank'
tarafından 2 yıl önce temeli atılan entegre
tesisinden geriye tabela ile yapıya dayanak olan
bölümler kaldı. Çiftlikbank'ı kuran ve milyonlarca
vurgun yapan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ise
halen yurt dışında lüks hayat sürüyor

Ç iftlik Bank’ tarafın-
dan 2 bin 500
dönüm araziye, '35

bin hayvanın olduğu, 700
milyon liralık entegre tesis
yatırımı’ iddiasıyla temel
atılmıştı. Yargılanması
süren ‘Çiftlik Bank’ın ku-
rucusu, firari Mehmet
Aydın’ın 2016’da oluştur-
duğu ‘Çiftlik Bank’ son-
rası internetten oynanan
çiftlik oyununun satın
alınması ile beslenen hay-
vanların, çeşitli şehirlerde
kurulan çiftliklerde üretim

için kullanılacağı vadedil-
mişti. ‘Tosuncuk’ lakaplı
Mehmet Aydın ise halen
yurt dışında lüks hayat
sürüyor.

2017 yılında temeli atıldı

Bu çiftliklerden birinin te-
meli, kurulacağı iddiasıyla
Konya’nın 7 bin nüfuslu
Tuzlukçu ilçesinde, 2017
yılının Aralık ayında tö-
renle atıldı. Piyasa değeri
3- 4 milyon olan 2 bin 500
dönüm arazinin 15 mil-
yona satın alındığı, 35 bin

hayvanın olduğu 700 mil-
yon liralık entegre tesis
olacağı iddiasıyla temel
atılmıştı. Temel atma töre-
nine ise Mehmet Aydın da
katılmıştı. Tuzlukçu’daki
‘Çiftlik Bank’tan geri ta-
bela ile atılan temel kaldı.

Yargılama sürüyor

Firari Mehmet Aydın ve
yöneticiler hakkında, İs-
tanbul Anadolu Cumhuri-
yet Başsavcılığı’nca
‘Çiftlik Bank’a yönelik yü-
rütülen soruşturma kap-

samında açılan, ‘suç işle-
mek amacıyla örgüt kur-
mak ve yönetmek’, 
‘3 bin 762 kez bilişim sis-
temlerini kullanarak nite-
likli dolandırıcılık’, ‘3 bin
762 kez ticari şirket faali-
yeti kapsamında nitelikli
dolandırıcılık’ ve ‘1 kez
suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama’
suçlarından 22’şer bin
580’er yıldan 75’er bin
260’ar yıl hapis cezası 
istemiyle açılan dava 
sürüyor.

Engellilerden KDV alınmasın
EngEllilik derecesi yüzde
90 veya daha fazla olan
bireyler, yakınları vasıta-

sıyla araç alırken ÖTV’den muaf tu-
tuluyor. Ancak döviz kurundaki artış
nedeniyle otomobil fiyatları uçtu.
Haliyle ÖTV’siz otomobil fiyatları bile
engellilerin karşılayamayacağı sınır-
lara dayandı. CHP’li vekil Mahmut
Tanal, engellilerin araç alırken

kDV’den de muaf tutulması talebiyle
Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi
sundu. Tanal, engelli vatandaşların
araç alırken ÖTV’yle birlikte
kDV’den de muaf tutulması talebiyle
TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi
verdi. CHP’li Tanal, teklifin gerekçe-
sinde, 4760 sayılı Özel Tüketim Ver-
gisi kanunu’nun 7/2-a maddesi ile
ağır engelli vatandaşların alacakları

araçlarda Özel Tüketim Vergisinden
muaf tutulduğunu hatırlatarak, bu
durumun engelli ailelerine bir kolay-
lık sağlamakla birlikte özellikle son
yıllarda dövizin beklenmeyen artışı
ile birlikte araç liste fiyatlarının en-
gelli bireylerin karşılayamayacağı sı-
nırlara gelmesi nedeniyle mevcut
düzenlemenin tek başına yetersiz
kaldığını kaydetti. 

Sultangazi İlçesi Dahilindeki Mevcut Park Ve Yeşil Alanların Onarımı İle Yeni Yapılacak Olan Parklarımızda
Kullanılmak Üzere Parke Taşı ve Bordür Alım İşi 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 : 2019/317616
1-İdarenin
a) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Kat:2 

SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124593530 - 2124593533
c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahceler@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :7 Kalem Parke Taşı ve Bordür  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER 

MÜDÜRLÜĞÜ DEPO VE FİDANLIK ALANI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 3 (ÜÇ) GÜN 

İÇİNDE İŞE BAŞLANIR. İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 
30 GÜN İÇİNDE MALZEMELERİN TESLİMİ YAPILACAKTIR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 17.07.2019 - 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 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. 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. 
ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA SANAYİ SİCİL BELGESİ
ADAY VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN KAPASİTE RAPORU
ADAY VE İSTEKLİNİN İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS 436 EN 1340 ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON BORDÜR TAŞLARI
TS 2824 EN 1338 ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER 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 fiyatların çarpımı so-
nucu 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 ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
BAHÇE BORDÜRÜ DÖŞENMESİ SIRASINDA DERZ İŞLEMİ YAPMAK AMACIYLA YÜKLENİCİ TARAFIN-
DAN İDARENİN İSTEDİĞİ MİKTARDA KIRMIZI TOZ BOYA ÜCRETSİZ TEMİN EDİLECEKTİR. KABUL ÖN-
CESİ TESLİM ALINAN MALZEMEDEN İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEK NUMUNELERİ
ÜNİVERSİTELERİN YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARLARI TARAFINDAN YARMA, EĞİLME VE
AŞINMA DENEYLERİ, ÜCRETİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN OLMAK KAYDIYLA YAPILACAKTIR. MALZE-
MELERİN İNDİRİLMESİ, YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEN FORKLİFT TARAFINDAN
YAPILACAKTIR.



yeni sezon hazırlıkları kapsamında
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kamp

çalışmalarını sürdüren Trabzonspor
günü tek antrenmanla tamamladı. Teknik

direktör Ünal Karaman yönetiminde
10.00’da başlayan antrenmanda oyuncular 

iki grup halinde çalışmalarını sürdürdü. Birinci
gruptaki oyuncular maksimum aerobik ve hız testi

yaparken, ikinci gruptaki oyuncular ise antrenman
maçı gerçekleştirdi. Antrenmanda ülkelerinin milli
takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mi-
kel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir

Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip
Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure yer almadı. Teda-

vilerine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini
ise salonda çalışmalarını sürdürdü. 

AlmAnyA Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen yeni
sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kerem Demirbay'ın
formasını giydiği kırmızı-siyahlı ekip, hazırlık maçında
4'üncü Lig ekiplerinden Wuppertal SV ile karşı kar-
şıya geldi. Am Zoo Stadı'nda 2 bin 451 taraftar
önünde oynanan mücadeleyi konuk Lever-
kusen, Karim Bellarabi, Kevin Volland,
Lars Bender ve Joel Pohjanpalo gol-
leriyle 4-0 kazandı. Leverkusen'in
yeni transferi Kerem Demirbay
ilk 11'de başlayıp 45 daki-
kada sahada kaldığı maçta
yaptığı iki asistle göz
doldurdu. Mücadelede
bir şutu direkten
dönen Demirbay,
karşılaşmanın
40'ıncı dakika-
sında Volland ve
44'üncü daki-

kada Bender'in attığı gollerin asistini yaptı.

Sakatlanmadan tamamladık

Mücadelenin ardından Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bu-
lunan Kerem Demirbay, Leverkusen for-
ması giydiği için mutlu olduğunu ifade
etti. 45 dakikada sahada kaldığını hatırla-
tan Demirbay, "Burada olduğum için se-
vinçliyim, mutluyum. Takım
arkadaşlarımla da bugün 45 dakika oy-
nadım. İyi bir maç oldu, sakatlanmadan
tamamladık. Benim için çok iyi bir gün
oldu" dedi. Lige hazırlanmak için önle-
rinde 6 haftanın daha olduğuna dikkat
çeken Demirbay, "İdmanlara henüz yeni
başladık. Ligin başlamasına daha altı hafta
var. Sezona başladıktan sonra önümüzü
daha rahat göreceğimizi düşünüyorum" diye
konuştu.

Kazanmak için oynuyorum

Wuppertal SV karşısındaki performansını da değer-
lendiren 26 yaşındaki futbolcu, "Ben her maçı kazan-
mak için oynuyorum. Benim için kazanmak her zaman
ön planda. Özel ya da resmi maç ayırmadan her maçı
kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Karşılaşmada
forma şansı bulan genç oyuncularla ilgili de konuşan Demir-
bay, "Sezona henüz yeni hazırlanıyoruz. Takım arkadaşlarımla
iyi bir hazırlık dönemi geçirip, sakatlıklar yaşamadan Bundesliga'ya
başlamayı hedefliyoruz. İnşallah da böyle olur. Genç oyuncular iyi.
Henüz 16, 18 yaşında olanlar var. Allah onlara da iyi bir gelecek nasip
eder inşallah" şeklinde konuştu. DHA
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Kartal Suzuki’nin peşindeGeçtiğimiz sezonun devre arasında 
Shinji Kagawa'yı Borussia 

Dortmund'dan kiralayarak tarihinin ilk
Japon futbolcusunu transfer eden 

Beşiktaş, şimdi de bir başka Japon yıldız
Yuma Suzuki'nin peşine düştü

23 YAşınDAKi santrforun ülkesinde yayım yapan Hochi
news adlı internet sitesi, Siyah Beyazlılar'ın oyuncuya
transfer teklifinde bulunduğunu yazdı. Suzuki'nin formasını
giydiği Kashima Antlers kulübüne yakın kaynaklara dayan-
dırılarak verilen haberde golcü oyuncuyu Belçika ekibi St.

Truiden'in de istediği ancak Beşiktaş'ın sunduğu teklifin
çok daha cazip olduğu aktarıldı. Kulübüyle olan sözleş-
mesi 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olan Suzuki, 
takımıyla bugüne dek çıktığı 151 maçta 45 gol ve 23 asist
kaydetti.

VEDAT MURIC
Galatasaray'a gitmesine kesin
gözüyle bakılan Kosovalı golcünün
transferinde Fenerbahçe eşi benzeri
görülmemiş bir manevra yaptı ve 
işi bitirdi. Ali Koç devreye girdi; 
Semih Özsoy ve Comolli önceki gece
yarısı Muriç’in menaceriyle masaya
oturup transferi noktaladı

Vedat Muriç transferinde büyük mesafe
kat eden ve işi bitirip santrfor sorununa
çözüm bulmayı hedefleyen Fenerbahçe,
Anadolu'nun bir başka gözde ismi Deniz
Türüç için de girişimlerini hızlandırdı. 
Kaysersipor Başkanı Erol Bedir ile masaya
oturan sarı-lacivertliler, 4 milyon 500 bin
Euro'luk teklifiyle sarı-kırmızılıları ikna 
etmeyi başardı. Deniz'in 1 senelik sözleş-
mesinin kalmasını da iyi kullanan Fener-
bahçe, Deniz'le de anlaştıktan sonra
transfere son noktayı koyacak. Deniz hem
sağ kanatta hem de forvet arkası bölge-
sinde forma giyebilen, çok yönlü bir isim. 

DENİZ TÜRÜÇ DE 
BİTME AŞAMASINDA

ARTIK FENER’DE

Yeni takımıyla 
ilk maçına çıktı

ABOUBAKAR
RADARA GiRDi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray,
Vedat Muriç'i elinden kaçırınca, kancayı Porto'nun
Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar’a attı
Yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk
hedefiyle başlayan Galatasaray, bir
dönem Beşiktaş forması giyen Kame-
runlu golcüm futbolcu Vincent Abouba-
kar'ı kadrosuna katmak için girişimlere
başladı.

Kiralamak istiyor

Yeni sezon hazırlıklarına için topbaşı
yapan galatasaray, bir yandan da trans-
fer çalışmalarına odaklandı. Sarı-Kırmızı-
lılar, Portekiz'in Porto kulübünde forma
giyen Kamerunlu futbolcu için girişimlere
başladı. TRT Spor'un haberine göre Ga-
latasaray, golcü futbolcuyu kiralamak
için Porto ile görüşmelerini sürdürüyor.
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen
Vincent Aboubakar, geçen sezon sakat-
lığı nedeniyle sadece 11 maçta forma 
giyebilmişti. 27 yaşındaki golcü futbolcu,

4 gol attı, 2 de
asist yaptı.

Delph gelmek istemiyor

Bu arada bir süredir Galatasaray'ın
gündeminde olan Manchester City'nin
oyuncusu Fabian Delph hakkında Ada
basınından çok çarpıcı bir haber yayım-
landı. Gazetenin okuyucularıyla paylaş-
tığı haberde geçtiğimiz sezon yalnızca 20
maçta forma şansı bulabilen ingiliz fut-
bolcunun kariyerine ingiltere'de devam
etmek istediği için Cim Bom'a gelmeyi
düşünmediği belirtildi. Öte yandan Delph
için everton'ın da devreye girdiği ve
transferi 16 milyon sterlin karşılığında
bitirebileceği ifade edildi. Premier Lig
devi Manchester City ile bir yıllık söz-
leşmesi kalan 29 yaşındaki merkez
orta saha oyuncusu Fabian Delph,
bir süredir Galatasaray'ın transfer
gündemindeydi. 

TSG Hoffenheim'den Bayer Leverkusen’e
transfer olan Kerem Demirbay, yeni
takımıyla ilk maçına çıktı

V edat Muriç için yaşanan Galatasaray-Fener-
bahçe rekabetinde, Sarı-Lacivertliler ezeli raki-
bine son dakika çalımı attı. Muriç, Şampiyonlar

Ligi faktörü nedeniyle ilk etapta Sarı-Kırmızılı takımın
teklifine olumlu yanıt vermişti. Hatta menaceri Haluk
Canatar, Galatasaray ile anlaştıklarını, Rizespor ile
bonservis sorununun çözülmesini beklediklerini ifade
etmişti. Cim Bom, Kosovalı golcünün forma numara-
sını bile belirlemiş, taraftarlar da KAP açıklamasını
beklemeye başlamıştı. Ancak tam bu noktada Fener-
bahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi. 

Ali Koç başrol oynadı

Öncelikle Rizespor yöneticileriyle görüşüp 
tekliflerini ileten ve uzlaşma sağlayan Sarı- Lacivertliler,
önceki gece büyük bir operasyona imza attı. Özsoy
ile Comolli, bu sezonki projelerini anlatırken; Muriç de
bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyacağını
söyledi. Birkaç gün önce Rize’de bir yıl daha oynayaca-
ğını belirtip transfer meselesini kapattığını açıklayan
Muriç, bu zirvenin ardından rotasını Kadıköy’e
çevirdi. Ali Koç’un başrolü oynadığı operasyonun 
ardından Fenerbahçe hem önemli bir golcüyü
kadrosuna kattı, hem de Galatasaray’dan Emre 
Akbaba’nın rövanşını aldı.

Hız testi
yaptılar

PAZARTESİ 8 TEMMUZ 2019




