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Vehbi Orakçı AK Parti'den Bey-
likdüzü Belediye Başkan Aday

Adaylığı başvurusunu yaptı. Başvuru
dosyasını İlçe Başkanı Mustafa
Necati Işık'a teslim eden Orakçı,
geçmiş dönemde yaptığı hizmetleri
anlattı. “Ayinesi iştir kişinin lafa
bakılmaz” diyen Orakçı, “Elimizin,
dilimizin vardığı herkese ulaşarak
hizmet edeceğiz” açıklamasını yaptı. 

ç

CHP İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu göreve gel-
dikten sonra ilk kez yerel

basınla buluştu. Şişli Radisson
Otel'de gerçekleşen toplantıda,
CHP'nin yerel yönetim anlayışına
ilişkin ilke ve esaslarının yer aldığı
İstanbul Kent Anayasası’nın tas-
lak metni kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul’da yerel yönetimlerin
esas almak zorunda olacağı ku-
ralların yer aldığı İstanbul Kent
Anayasası'nın taslağı, halkın da
katılımıyla son şeklini alacak. 
Taslakta katılımcı yönetim anlayı-
şına dikkat çekilerek, 'Ben yaptım
oldu!' mantığının ortadan kaldırı-
lacağı belirtildi. 
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Kaftancıoğlu, programın
sonunda gazetecilerin so-
rularını cevaplandırdı. İs-

tanbul'daki CHP'li belediyeler
hakkında Sayıştay tarafından dü-
zenlenen raporların sorulması
üzerine, “Şeffaf, hesap verebilir ve
denetlenebilir belediyecilik anla-
yışı ile hareket edeceğiz ve bunun

gereğini yapacağız” cevabını
veren Kaftancıoğlu, “İstanbul'da,
kentine sahip çıkan, kente karşı
suç işlemeyen ve kentlinin gele-
ceği için mücadele eden belediye
başkanlarıyla yol yürüyeceğim. 31
Mart yaklaşıyor; dolayısıyla bir
şey yapıp yapmadığımı da göre-
ceksiniz" dedi. I saYFa 4
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CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu

yerel seçimlerde, ken-
tine sahip çıkan, kente
karşı suç işlemeyen ve 
kentlinin geleceği için

mücaedele eden 
belediye başkanlarıyla

yol yürüyeceklerini
açıkladı. Kaftancıoğlu,

“Bir şey yapıp 
yapmadığımı 31 Mart’ta

göreceksiniz” dedi

KaFtanCIOĞlu KiMinlE YOl YÜRÜYECEK?

Hizmet ayrımı 
yapmayacağız

Kıraç eski Belediye Başkanı
Hamit Öncü ve Esenyurt

Belediye Meclisi Başkanvekili Emin
Batmazoğlu AK Parti’den Esenyurt
Belediye Başkan Aday Adayı oldu.
Batmazoğlu adaylık başvuru
dosyasını İlçe Başkanı Yasir Çelik'e
teslim etti. Aday Adayı Hamit Öncü
de AK Parti İlçe Başkanlığı'na giderek
başvurusunu yaptı. 
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Batmazoğlu
başvuru yaptı

Aday adaylık sürecinin başla-
masıyla başvurular da arttı. 

Büyükçekmece Belediye Başkan Aday
Adaylığı için başvuru dosyasını AK
Parti İlçe Başkanı Murat Çelik'e teslim
eden Hasan Zehir, “Büyukcekmece bir
kişi ile kaim değildir” dedi. Zehir, “Ak
Parti Büyükçekmece Belediye Baskan
Aday Adaylık muracatımızı yaptık.
Yüce Allah'tan hayırlara vesile olma-
sını diliyorum” diye konuştu.
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İlçemiz bir kişi
ile kaim değildir

Canan 
Kaftancıoğlu

Hasan
Zehir

Murat 
Çelik

Vehbi
Orakçı

Baskınlara karşı

ortAK onlem
Esenyurt Belediye Başkanı
Ali Murat Alatepe, su bas-

kınlarına karşı İSKİ ile birlikte
dere yataklarında suyu bertaraf
etme ve yönünü değiştirme çalış-
malarının yapılacağını söyledi.
Belediye Meclis toplantısında

konu hakkında bilgi veren Ala-
tepe, “Bu işlemlerin büyük alan-
larını İSKİ, küçük alanları ise
belediyemiz üstlendi. Bununla il-
gili gerekli ihale yapıldı. Mevcut
bölgelerde çalışmalar İSKİ ile
birlikte yürütülecek” dedi.
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Yardım cıglıgıYardım cıglıgıYardım cıglıgıYardım cıglıgıYardım cıglıgıYardım cığlığı
Sultangazi'de yaşayan B.K. (40), eski sevgilisinden iki yıldır şiddet gördüğünü ve
son olarak 1 hafta önce darp edildiğini iddia etti. Vücudu morluklarla dolu olan
B.K., “Defalarca şikayette bulundum. Her defasında serbest bırakıldı” dedi

Sultangazi'de yaşayan 40 yaşındaki
iki çocuk annesi B. K., 10 yıl önce
eşinden boşandı. B.K.'nın hayatı 4

yıl önce arkadaş ortamında Bülent K. ile ta-
nışmasıyla kâbusa döndü. Üç aylık arkadaş-
lıktan sonra evlenme kararı aldıklarını
söyleyen B.K., Bülent K.'nın geri adım at-
ması üzerine kendisinden ayrıldığını ve o
günden sonra kabusun başladığını söyledi.

ç
HaYatI Kabusa DÖnDÜ

Bülent K.'nın kendisini sürekli rahat-
sız ve tehdit ettiğini söyleyen B.K., “4
yıl önce bir arkadaş ortamında tanış-

tık. Arkadaşlık ve evlilik teklifinde bulundu.
Kendisini tanımam için biraz zamana bıraktık.
İlk üç ayımız iyi geçti. Daha sonra huzursuz-
luklar ve kavgalar başladı. Ailesi ile sorunlar
yaşıyordu. Ben de buna bağladım. Evlilik ko-
nusunda da geri adım attı” dedi. I saYFa 3

ç
ilK 3 aYIMIZ iYi GEÇti

Bayrampaşa Kaymakamlı-
ğı'nda kendini vuran kadın

polis memuru hayatını kaybetti.
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
çalışanı polis memuru Naciye
Ataş, beylik tabancasıyla Kayma-
kamlığın üçüncü katından sol şa-
kağına bir el sıkarak intihar
etmişti. Bezmiâlem Vakıf Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırılan polis memuru Ataş’ın
hayatını kaybettiği öğrenildi. 
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İntihar eden polis  
hayatını kaybetti

Sultangazi'de tram-
vay rayları üzerinde

temizlik çalışması yapan
İsmail Ünlü (44)'ye 2 tram-
vay birden çarptı. Vücu-
dunda kırıklar oluşan
Ünlü'nün hayati tehlikesi-
nin bulunmadığı öğrenildi.
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İki tramvay 
birden çarptı

Bağımsızlığın yolu
güçlü olmaktan geçer

Akademi Beyoğlu, AK Parti Genel Başkan
Vekili Prof. Dr Numan Kurtulmuş’un katıldığı

törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan
Kurtulmuş, "Ekonomide ve teknolojide bağımsız
olmanın yolu da zihinde, fikirde, düşüncede de
güçlü olmaktan geçiyor" dedi. I saYFa 5
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İstiklal Caddesi'nde sü-
rekli yanında bulunan

poşetteki çöpleri karıştırarak
duygu sömürüsü yapan ka-
dına çevredekiler tepki gös-
terdi. Bu surada görüntülen-
diğini anlayan kadın, ya-
nında taşıdığı çöp poşetiyle
bir anda gözden kayboldu.
Kadın uyaran kişi, “Gerçek-
ten bu tür insanlar yardıma
ihtiyacı olan insanlara engel
oluyor. Çok yazık” ifadelerini
kullandı. I saYFa 5
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Sömürüye 

TEPKi

Eski sevgilisinden şiddet
gördüğünü iddia eden
40 yaşındaki kadın, yetki-
lilerden yardım talep etti. 

Esenyurt Belediyesi su baskınlarına karşı 
İSKİ ile ortak eylem planı yapacak.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARININ NASIL OLACAĞINI ANLATAN KAFTANCIOĞLU’NDAN TEHDİT GİBİ UYARI

31 mArt’tA
GoreCeKSInIz!

KENT SUÇLULARI 
BELEDİYE BAŞKANI 

OLAMAYACAK

İYİ Parti Beylik-
düzü İlçe Başkan-

lığı’na parti yönetimi
tarafından İskender
Duriç getirildi. İYİ Parti
Yüksek İstişare Kurulu
üyesi olan Duriç, 24 Ha-
ziran 2018 tarihinde ya-
pılan 27’inci Dönem
Milletvekili Genel Se-
çimleri’nde de İYİ
Parti’nin İstanbul
3’üncü Bölge milletvekili
adayları arasındaydı.
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BeYlIKdUzU 
dUriC’e emAnet

Fenerbahçe ile oynanan derbide 
2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp bir
puana razı olan, Avrupa kupasında

da Schalke 04'e iki farkla yenilen
Galatasaray Kayserispor ile karşı
karşıya gelecek. Rakibinin duru-

mundan faydalanmak isteyen
Kayseri ekibi de maçtan galip

ayrılmak amacında. Kritik 
mücadele saat 19.00'da

başlayacak. I SAYFA 7

Yaralı Aslan
teselli arıyor

İskender Duriç, İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener’e yakınlığı ile biliniyor. 

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP istanbul KEnt anaYasasI’nI aÇIKlaDI

Naciye Ataş

Emin 
Batmazoğlu

Yasir Çelik
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (893012)

PERSONEL NAKİL İŞİ 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: 2018/567689
1-İdarenin 
a) Adresi: EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ IMP ALTI 

NO:50 34433 TEPEBAŞI BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 2122527754 - 2122520085
c) Elektronik Posta Adresi: destek@beyoglu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : PERSONEL NAKİL İŞİ HİZMET ALIMI 30 HAT ÜZERİNDEN 30 

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

b) Yapılacağı yer: Destek Hizmetler Müdürlüğü 
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No: 50 

Tepebaşı-Beyoğlu / İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati: 10.12.2018 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
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 kişili-
ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ti-
caret 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 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 korunduğunu 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 bi-
lançonun 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 serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart
forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 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 serbest muhasebeci, yeminli mali müşa-
vir veya serbest muhasebeci 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) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal
tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunul-
ması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçek-
leştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının 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 bedelin
% 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale konusu işin yapılabilmesi için teknik özellikleri belirtilen en az 9 (dokuz) aracın kendi malı olması gerek-
mektedir.
İsteklilerde kendi malı olan araçların ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter
tespit tutanağı  yada Yeminli Mali Müşavir (YMM) raporu veya Serbest Muhasebeci  Mali Müşavir (SMMM)
raporu ile tevsik edecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 
Personel Servis taşıma işleri 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 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale İşleri Şefliği ad-
resinden 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 Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği 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 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

HACİMLİ KONYETNIR ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN 

YARDIMCILIKLARI KAMU HASTENELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-6

Hacimli Konyetnır 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: 2018/560001
1-İdarenin
a) Adresi: Zafer Mah. Çınar Sok. No:1 Adapark Plaza 

Yenibosna/Bahçelievler/istanbul Bahçelievler/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 02124546100 - 02124546188
c) Elektronik Posta Adresi: kuzeysatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kalem Tıbbi Atık Konteynırı Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Kurumumuza bağlı faaliyet gösteren Beylikdüzü Devlet 

Hastanesine ve Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 
kurulu vaziyette teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde montajı
tamamlanmış ve çalışır halde teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma 

İhale Uygulama Birimi (Zafer Mh. Çınar Sok. Adapark Plaza 
No:1 Yenibosna/İSTANBUL)

b) Tarihi ve saati: 03.12.2018 - 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 Tica-
ret 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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
Teknik Şartname Uygunluk Belgesi: İstekliler cihazın/cihazların hangi ........marka, ........model ve tip
olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şart-
nameye uygunluk belgelesini teklifle birlikte mutlaka verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanın an-
tetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında
bulunacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her mad-
deye uygun cevaplar verilecektir.
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 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Cağa-
loğlu Şubesi TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 Nolu hesaba döküman bedeli yatırılarak ödeme
makbuzuyla birlikte Zafer Mah. Çınar Sok. Adapark Plaza No:1 İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri
Başkanlığı - 6 Binası Satınalma Biriminden 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 : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma
İhale Uygulama Birimi (Zafer Mh. Çınar Sok. Adapark Plaza No:1 Yenibosna/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, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (893016)

Yaklaşık iki yıl süren yoğun çalışmalar sonucunda, Ömer Yıldız‘ın imzasını taşıyan Marvelous
Designer 3 Boyutlu Tasarım Kitabı tüm kitap evlerinde ve internet üzerinden satışa sunuldu

P rogramın birçok konuda bize
faydası olmakla birlikte, en
etkin amacı; önceden tasarladı-

ğımız kumaş çizimlerimizi, 3 boyutlu
sanal bir ortamda yeniden çizerek, üre-
timden sonra nasıl bir ürün elde edece-
ğimiz hakkında bize fikir vermesidir.
Yine programın bir başka faydası da;
bir numuneyi üretmeden önce; ürüne
yönelik gerekli görülen geliştirmelerin
oluşturulan sanal ortamda yapılması-
dır. Sonraki süreçlerde de, yapılan de-
ğerlendirmeler doğrultusunda; yine
görsel açıdan, üründe yapılması planla-
nan değişiklikleri uygulayıp, ürünün en
az riskle üretime geçirilmesidir. Bu-
nunla birlikte son olarak; Marvelous
Designer içerisinde kumaş tasarımları
oluşturup, bunları program içerisindeki
hazır mankenlere giydirerek, bu man-

kenleri animasyonlar aracılığıyla hare-
ketlendirip, kumaşın gerçek bir insan
üzerinde nasıl bir etki uyandıracağını
görüntü olarak elde edilir.

Ömer Yıldız Kimdir?

1983 tarihinde Diyarbakır’da
doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini
yine Diyarbakır’da tamamladık-
tan sonra Lisans eğitimini İleti-
şim Fakültesi Reklamcılık
alanında tamamladı. Desen,
Grafik ve Moda Tasarımı ala-
nında, eğitim çalışmalarını yürüten
Ömer Yıldız; 2007 yılında Türkiye’nin
ilk Grafik Tasarım Platformu olan
www.grafikerler.org web projesi ile gra-
fik tasarımcıları ve sektör temsilcileri
arasındaki bilgi paylaşımını sağlamak-
tadır. 2008 yılında kurumsal eğitim faa-
liyetlerine de başlayarak, GSA Görsel
Sanatlar Akademisi’ni kurdu.

BURAK ZİHNİ

MARVELOUS DESIGNER’IN 

KITABINI YAZDI

Yıldız’ın kitabı satışa sunuldu.
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Sultangazi'de yaşayan B.K. (40), eski sevgilisinden iki yıldır şiddet gördüğünü ve son olarak 1 hafta önce darp edildiğini iddia etti.
Vücudu morluklarla dolu olan B.K., "Defalarca şikayette bulundum. Her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı" dedi

S ultangazi'de yaşayan 40 yaşındaki iki
çocuk annesi B. K., 10 yıl önce eşinden
boşandı. B.K.'nın hayatı 4 yıl önce ar-

kadaş ortamında Bülent K., ile tanışmasıyla
kâbusa döndü. Üç aylık arkadaşlıktan sonra
evlenme kararı aldıklarını söyleyen B.K., Bü-
lent K.'nın geri adım atması üzerine kendisin-
den ayrıldığını ve o günden sonra kabusun
başladığını söyledi.

Peşimi hiç bırakmadı

Bülent K.'nın kendisini sürekli rahatsız ve teh-

dit ettiğini söyleyen B.K., "4 yıl önce bir arka-
daş ortamında tanıştık. Arkadaşlık ve evlilik
teklifinde bulundu. Kendisini tanımam için
biraz zamana bıraktık. İlk üç ayımız iyi geçti.
Daha sonra huzursuzluklar ve kavgalar baş-
ladı. Ailesi ile sorunlar yaşıyordu. Bende
buna bağladım. Evlilik konusunda da geri
adım attı. Ben de kendisinden uzaklaşmaya
çalıştım. Ben uzaklaştıkça o benim peşimi bı-
rakmadı" dedi. Eski sevgilisinin alkol ve uyuş-
turucu bağımlısı olduğunu öne süren B.K.,
son iki yıldır defalarca eski sevgilisi tarafından

darp edildiğini iddia etti. İki yıl içerisinde şid-
detin defalarca devam ettiğini ifade eden
B.K., eski sevgilisi Bülent K., hakkında birçok
kez şikayette bulunduğunu belirtti. B.K., 1
hafta önce darp edildiği günü anlatarak,
"Yaklaşık 1 hafta önce evime gelerek, benim
telefonumda olduğunu iddia ettiği bir fotoğ-
rafı göstererek beni darp etti. Bu fotoğraf
üzerinden beni tehdit etti. Müstehcen olan
fotoğrafı çocuklarıma, aileme, dostlarıma
göndermekle tehdit etti. Daha sonra gitti.
Ben yakın bir arkadaşımı arayarak yardım is-

tedim. Arkadaşım eve gelerek
beni hastaneye götürdü. Aynı gün
hastaneden taburcu olduktan
sonra arkadaşımın evine gittim. 
1 hafta arkadaşımın evinde kal-
dım. Defalarca kendisi hakkında
şikayette bulunmuştum. İfadesi
alındıktan sonra hep serbest bıra-
kıldı. Uğradığım şiddet karşısında
bir kaç defa hastanelik oldum.
Boynum kırıldı, dişlerim döküldü"
açıklamasını yaptı.  DHA

YARDIM CIGLIGI 

"BÜLENT K.'nın tehditleri halen
devam ediyor" diyen B.K.
"Bana 10 gün içerisinde İstan-
bul'u terk etmem yönünde bir
mesaj attı. Eğer terk etmezsem
beni öldüreceğini söyledi. Yine
kendisinden şikayetçi oldum.
İfade için karakola çağrılmış.

Bana karakoldan mesaj atarak,
'Bak yine karakoldayım. Sen de
buradan gitmezsen, senin de
sonun olacak. Her gün ailene o
uygunsuz olan fotoğrafı yolla-
yacağım' diyerek tehditlerini
sürdürmeye devam ediyor" şek-
linde konuştu

Tehditlere devam ediyor

Temizlik işçisine 
iki tramvay çarptı
Sultangazi'de tramvay rayları üzerinde temizlik çalışması yapan
İsmail Ünlü (44)'ye 2 tramvay birden çarptı. Vücudunda kırıklar
oluşan Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
OLAY, Sultangazi Eski Edirne Asf-
altı Hacı Şükrü Durağı'nda dün
saat 14.00 sıralarında meydana
geldi. Tramvay raylarında temizlik
çalışması yapan temizlik görevlile-
rinden İsmail Ünlü, diğer işçilerle
birlikte rayların arasındaki boşluğa
geçti. Tam bu sırada Ünlü'ye Top-
kapı-Mescid-i Selam yönünden
gelen tramvay çarptı. Çarpmanın
etkisiyle diğer raylara fırlayan Ün-
lü'ye bu kez aksi istikametten gelen
tramvay çarptı. İki tramvay ara-
sında kalan Ünlü, kazayı vücu-
dunda kırıklar ve hafif sıyrıklarla
atlattı.

Kadın doktor yetişti

Yaşanan kazanın ardından Ün-
lü'nün yardımına yanındaki işçi ar-
kadaşları, çevredeki vatandaşlar ve
bir kadın doktor yetişti. Görgü ta-
nıkları, kadın doktorun ilk olarak
yaralı adamın bilincini kontrol etti-
ğini ve daha sonra konuşarak
moral verdiğini söyledi. İhbar üze-
rine olay yerine gelen sağlık ekip-
leri, yerde yatan yaralı İsmail

Ünlü'ye kaza yerinde ilk müdaha-
leyi yaptı. Ünlü, daha sonra am-
bulansla Gaziosmanpaşa'da özel
bir hastaneye kaldırıldı. Vücu-
dunda kırıklar oluşan Ünlü'nün
hayati tehlikesinin bulunmadığı
öğrenildi. DHA

Çantayı boşalttılar
yerine bıraktılar 

ESENYURT'TA alışverişe dalan
Mısır uyruklu bir kadının alışveriş
arabasına bıraktığı içinde 25 bin
dolar ile ziynet eşyaları bulunan
çantayı çalan şüphelilerden biri
gözaltına alındı. Güvenlik kamera-
ları tarafından saniye saniye gö-
rüntülenen olay sırasında
kadınların çantayı boşalttıktan
sonra tekrar alışveriş arabasının
içine bıraktıkları görüldü. 3 ay ön-
cede benzer bir suçtan yakalana-
rak serbest kaldığı öğrenilen
şüpheli Gaye Y. tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi.

Saatler sonra fark etti

Esenyurt, Mevlana Mahallesi'nde
6 Ekim 2018 tarihinde meydana
gelen olayda Mısır uyruklu Dına

S. polise başvurarak alışveriş ara-
basına bıraktığı çantasını geri aldı-
ğında içinde bulunan 25 bin dolar
ve ziynet eşyalarının çalındığını
fark ettiğini söyledi. Kadının şika-
yeti üzerine Alışveriş merkezi gü-
venlik kameralarını inceleyen polis
ekipleri hırsızlığın şikayetten saat-
ler önce olduğunu olayın saniye
saniye görüntülendiğini tespit etti.

Ne olduğunu anlayamadı

Görüntülerde iki kadın bir çocuk-
tan oluşan hırsızlardan birinin
eline aldığı bir elbise ile perdeleme
yaparak alıveriş arabasından çan-
tayı çaldığı görüldü. Daha sonra
biraz uzaklaşan kadınların çantayı
açarak içindeki paraları ve ziynet
eşyalarını kendi çantalarına aktar-
dıkları tespit edildi. Şüphelilerin
daha sonra boşalttıkları çantayı
yine perdeleme yaparak alıveriş
arabasına bıraktıkları belirlendi.
Bu olay sırasında alışveriş araba-
sında bulunan mağdurun çocuğu-
nun kadınları fark ettiği ancak ne
olduğunu anlayamadığı görüldü.
Polis tarafından çantayı yerine bı-
rakan kadının kimliği tespit edildi.
3 ay önce de benzer bir suçla-
mayla gözaltına alındığı anlaşılan
Gaye Y.(21) Beyoğlu'nda düzenle-
nen operasyonla gözaltına alındı.
Daha önceden 17 kez polise geliş
kaydı bulunan Gaye Y.'nin çıkarıl-
dığı mahkeme tarafından bu kez
tutuklandı. DHA

SERKAN DiNC
CHP Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı

Ulu önderimiz 

saygı ve minnetle
anıyoruz...

Mustafa 

Kemal 

Atatürk’ü 
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunma-
dığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gü-
nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yuka-
rıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 05/11/2018

1.İhale Tarihi : 05/12/2018 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 31/12/2018 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : 15 Temmuz Şehitleri Yediemin Otoparkı - Mehmet Akif Ersoy Mah. 

Kuran Kursu Cad. No:167 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 75.000,00 1 %1

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA DAİRESİ

2018/10653 ESAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    (Basın: 893041)

Sayı :2018/299 Esas 
İ L A N

Davacı ECEM İLAYDA EKŞİ vekili tarafından
davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan
İSİM TASHİHİ davası sebebiyle :
Mahkememizce verilmiş 18.10.2018 tarihli karar
ile ; davanın kabulüneRize ili, İkizdere ilçesi, Ba-
yırköy köyü, Cilt No:11, Hane No: 64'de nüfusa
kayıtlı bulunan, 22547542034 T.C nolu, Osman
ve Ayşe'den olma, Ümraniye, 17/07/1998 do-
ğumlu davacı Ecem İlayda Ekşi'nin nüfusta
Ecem İlayda olan isminin, İlayda ismi iptal edil-
mek suretiyle "Ecem" olarak, Ekşi olan soyismi-
nin "Genç" olarak düzeltilmesine karar verilmiş
olmakla, ilan olunur.07.11.2018 

T.C. İstanbul Anadolu 
19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de   (Basın: 893021)

Eyüpsultan ilçesi, İslambey Mahallesi 58 ada, 2, 6, 7 ve 11 parsellere ilişkin 1/500
ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 16.02.2018 tarih, 309 sa-
yılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı ile tadilen uygun buluna-
rak, 14.09.2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de   (Basın: 891008)

CHP yenI BIr 
anayasa yazDI
CHP istanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yerel basınla bir araya geldi. Toplantıda
Kaftancıoğlu, CHP’nin yerel yönetim anlayışına ilişkin ilke ve esaslarının yer aldığı
İstanbul Kent Anayasası’nın taslak metnini kamuoyu ile paylaştı. Kaftancıoğlu, 
“Bundan sonra 'ben yaptım oldu' mantığı ortadan kaldırılacak” ifadelerini kullandı

Örnek No: 25*

34HG9365 Plakalı , 2008 Model , LAND ROVER
Marka , YENİ FREELANDER TD4 Tipli ,
SALFA24B77H047271 Motor No'lu ,
SALFA24B77H047271 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel ,
Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , MOTOR VE
TORK AKTARMA ORGANLARI ELEKTRİK TESİ-
SATI , FREN TESİSATI VE ELEKTRONİK KU-
MANDA SİSTEMLERİNİN, KAPI
MEKANİZMALARININ PERİYODİK BAKIMLARININ
YAPILMASI GEREKİR. ANAHTAR VE RUHSAT
YOK. DEĞER KAYBI OLUŞMUŞTUR. ŞOFÖR VE
ÖNDEKİ YOLCUNUN ARKASINDAKİ KISIMDA,
EMNİYET KEMERİ VE KOLTUKLARI VAR. ŞOFÖR
VE ÖNDEKİ YOLCULARIN BÖLÜMÜ İLE İNSAN
VEYA EŞYA TAŞINMAZSI İÇİN KULLANILAN ARKA
BÖLÜM ARASINDA SABİT BİR PANEL VEYA BARİ-
YER YOK. MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER
MEVCUT.

C HP İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu Şişli Radisson Otel'de yerel
basın mensuplarıyla bir araya

geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sez-
gin Tanrıkulu'nun da katıldığı toplantıda,
CHP’nin yerel yönetim anlayışına ilişkin
ilke ve esaslarının yer aldığı İstanbul Kent
Anayasası’nın taslak metni kamuoyu ile
paylaşıldı. İstanbul’da yerel yönetimlerin
esas almak zorunda olacağı kuralların yer
aldığı İstanbul Kent Anayasası, sivil top-
lum örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve
İstanbul halkının görüş ve önerilerinin ar-
dından son şeklini alacak. 

Hailk katılım sağlayacak

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “İstanbul'a
ihanet edenlerin bu güzel şehri ne hale ge-
tirdiğini biliyoruz. Bundan sonra İstan-

bul'u yönetecek kişiler bu anayasaya bağlı
kalacaktır. İnternet üzerinden bu anaya-
saya katkı sağlayabilirsiniz. Bu nedenla
anayasa taslağı dedik. Son şeklini sizin gö-
rüşleriniz doğrultusunda alacaktır” dedi.
"Bu anayasa ile yok edilmeye çalışılan İs-
tanbul kimliğini muhafaza edeceğiz" diyen
Kaftancıoğlu, "Bunun için tarih ve doğa
arasında kurulan İstanbul sentezine saygı
duyulması gerekir. Bundan sonra İstan-
bul'u yönetecek olan kim olursa olsun her
mahalleye bir kreş yapmak zorundadır”
ifadelerini kullandı. 

Ayrımcılık yapılmayacak

CHP'nin İstanbul Kent Anayasası'nın tas-
lak metninde hedeflenen İstanbul, “Top-
lumsal enerjisini üretime dönüştüren
mutlu, kayırmacı yönetimlerce dışlanmış
yetenekli gençlerin öncülüğünde bir ‘tek-
noloji, sanat ve kültür kenti olacak. Top-
lumsal barışın, huzurun, uzlaşmanın

gerçekleşebileceğini gösteren öncülük ede-
cek. Geçmişteki yaşamın izlerini bugüne
ayrımcılık yapmadan taşıyan, yeni değer-
lere açık, çok kültürlülüğü ve farklılıkları
zenginlik gören hoşgörülü, ulaşım, ça-
lışma koşulları, sağlık, eğitim ve sosyal ola-
naklarıyla emek dostu bir kent. Güvenli
kreş, çocuk yuvası, yaşlı gündüz bakımev-
leri ve sağlık merkezleriyle çocukların, yaş-
lıların ve ana-babaların dostu bir İstanbul”
şeklinde tanımlandı. 

Denetlenebilir bir bütçe olacak

Metinde 'Ben yaptım oldu!' mantığının or-
tadan kaldırılacağı belirtilerek, “Katılımcı
yönetim anlayışıyla büyük projeler, uz-
manlarla, STK’larla vb. konuşarak, proje
yarışmaları düzenlenerek hazırlanacaktır.
İlgili tüm STK’ların ve meslek örgütlerinin
belediye meclisleri ve çalışma komisyonla-
rına katılımı sağlanacaktır. İstanbul’un
bütçesini İstanbullu bilecek; katılımcı

bütçe uygulamalarıyla, açık, şeffaf ve de-
netlenip hesap verilebilir bir bütçe hazırla-
nacaktır. İstanbul’un tüm ekonomik,
fiziksel ve sosyal planları güncellenecek;
her uygulama planlı olacak; planlı bir geli-
şim dönemi başlatılacaktır. Ulaşımı insana
yaraşır bir noktaya taşımak için, ulaşım
planları güncellenecek; toplu ulaşıma,
metro ve diğer raylı sistemlere, deniz taşı-
macılığına öncelik verilecek; İstanbul’un
ulaşımı tek elden yönetilecektir. Kuzey Or-
manları, su havzaları, memba suları, göl-
ler, dereler, denizler, kıyılar korunacak;
İstanbul’un çevresel-ekolojik değerleri ge-
leceğe taşınacaktır. Yüreklerde deprem
korkusu kalmayacak şekilde binaların güç-
lendirilmesi ve gerektiğinde yenilenmesi
desteklenecek; afet eğitimi yaygınlaştırıla-
caktır. İstanbul tarihi dokuları ve zenginlik-
leri hak ettiği ilgiyi görecek; Tarihi
Yarımada “açık müze kent” haline getirile-
cektir” ifadelerine yer verildi. 

BARIŞ KIŞ

Yaralı geldi oynayarak çıktı
Küçükçekmece Belediyesi, sevimli dostlarına yardım etmeye devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları
Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimleri ip kesiği olan sevimli köpeği tedavi ederek eski sağlıklı günlerine döndürdü

KüçüKçeKmece Belediyesi veteri-
ner hekimleri, ip kesiği olan sevimli
köpeği tedavi etti. Kanlar içerisinde

sırtı yarılmış bir halde Küçükçekmece Beledi-
yesi veteriner hekimlerine getirilen sevimli
köpek tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.
Eski sağlıklı günlerine dönen köpek, oynayarak
sevincini gösterdi. 

Kanlar içerisindeydi

İp kesiği nedeniyle sırtı yarılan sokak köpeği
duyarlı bir vatandaş tarafından Küçükçekmece
Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon
Merkezi’ne getirildi. Merkezde acilen müda-
hale edilen köpeğin yarası tedavi edildi. Sevimli
sokak köpeği şimdi, rehabilitasyon merkezin-
den kendisini sahiplenecek hayvan severi bekli-
yor. Tedavi için getirilen köpeğin ip kesiği
olduğunu belirten Küçükçekmece Belediyesi
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde
görevli hekim Yunus Emre Sondoğan, “ Geldi-
ğinde ip kesiği nedeniyle sırtı yarılmış bir hal-
deydi, kanlar içerisindeydi. Yarayı temizledik.
Pomat sürüp dikiş attık. Krem sürdük. Antibi-
yotik ve vitamin verdik. Gerekli tedavilerini ya-
parak sağlığına kavuşturduk ” diye konuştu.

cHP İl Başkanı canan kaftancıoğlu soru cevap bölü-
münde kendisine sorulan, “İstanbul'da 14 cHP'li bele-
diye kente karşı suç iyşlemiyor mu? Sayıştay’ın cHP'li
belediyelerle ilgili de raporları var. kente karşı suç iş-
leyen cHP'li belediye başkanlaırıyla ilgili neden bir
şey demiyorsunuz? İstanbul'da kent anayasasını oluş-
tururken gazetecileri aday göseterecek misiniz?" so-
rusuna, “Sayıştay raporları sorusuna şöyle cevap
vereyim. Basın tarafsız olmalıdır. Gazeteci de doğru
haberi yapan her şeye rağmen doğruyu yazandır. Ga-
zeteci diyorsak hırsızın, arsızın ideolosi olmaz. Bunu
bizler AkP'li belediyeler olsun diye yapmadık. Bizim
belediyelerimizde de kentine sahip çıkan, kente karşı
suç işlemeyen ve kentlinin geleceği için mücaedele
eden belediye başkanlarıyla yol yürüyeceğim. Bir şey
yaptınız mı diye soruldu. 31 mart yaklaşıyor; dolayı-
sıyla bir şey yapıp yapmadığımı da göreceksiniz. cHP
olarak şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir beledi-
yecilik anlayışı ile hareket edeceğiz ve bunun gereğini
yapacağız” cevabını verdi. 

Başkan Işık’tan 
esnaf ziyareti

AK PArti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mus-
tafa Necati Işık, gece gündüz demeden
esnafın nabzını tutmaya devam ediyor.

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bul-
varı üzerinde esnaf ziyareti yapan Başkan Işık, vatan-
daşların hatırını sorarak talep ve önerilerini dinledi.
İlçe sakinleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını vurgu-
layan Işık, "Esnaf kelimesinin arkasında büyük hika-
yeler var. İnsanlar var; halden anlamak var,
paylaşmak var, mahallenin emini olmak var. Hasta-
mız, cenazemiz, düğünümüz. Esnafımız hepsinde
var. Bu nedenle esnafımız bizim için çok önemli.
Kendileri gece gündüz demeden çalışıp ekmeklerini
çıkarıyorlar. Biz de her zaman esnafımızın yanında-
yız ve onları her zaman desteklemeye devam edece-
ğiz" ifadelerini kullandı.

Genel sekreterliğe 
Derya Çebi atandı 

Büyükçekmece'de 51 sivil toplum
kuruluşunu bünyesinde barındıran
çatı kuruluş Büyükçekmece Sivil Top-

lum kuruluşları derneği'nin (BüSTkİd) Onur ku-
rulu Genel Sekreterliğine derya çebi atandı.
BüSTkİd'in kurucu üyesi olan 32 STk başkanın-
dan oluşan ve aynı zamanda yüksek disiplin ku-
rulu olarak görev yapan Onur kurulu yaptığı
toplantıda Başkan derya kök'e Genel Sekreter
atama yetkisi vermişti. Onur kurulu Başkanlığı
yaptığı yazılı açıklama ile Genel Sekreterliğe mi-
maroba dayanışma Platformu Başkan yardımcısı
olarak görev yapan derya çebi'nin atandığını 
duyurdu.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, hazır-
lanan taslak metnin bundan sonra

bağlayıcı olacağını vurguladı.

Gereğini yapacağız

Merkezde 
acilen müda-
hale edilen 

köpeğin yarası
tedavi edildi.



TASFİYE HALİNDE S.S.MİMAROBA  KONAKLARI
KONUT YAPI KOOPERATİFİ TASFİYE SONU 

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Sayın ortağımız,
Kooperatifimizin tasfiye sonu olağan genel kurul toplan-
tısı 02/12/2018 Pazar günü saat 10,00 da Mimaroba
Konakları Batıköy mah pirireis cad. no.2/7 Mimaroba
Büyükçekmece/İstanbul  adresinde yapılacaktır.İlk top-
lantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı
09/12/2018 tarihinde aynı adreste aynı saatte 
yapılacaktır.
Yapılacak toplantıya bizzat iştirak edebileceğiniz gibi
ekte gönderilen  vekaletname örneğini doldurarak bir
başka ortağımızı yada birinci dereceden hısım(eş
,anne,baba ve çocuklar)ile kendinizi temsil ettirebilirsiniz.
Bilgilerinize arz  olunur.
TASFİYE HALİNDE S.S.MİMAROBA KONAKLARI
KONUT YAPI KOOPERİTİFİ  YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1-Açılış ve divan heyetinin oluşturulması
2-Divan heyetine tutanakların imzalanması yetkisinin
verilmesi
3-2017-2018 yıllarına ait yönetim ve denetim kurulu faa-
liyet raporunun okunması,müzakeresi ve tasdiki
4-2017-2018 yıllarına ait finansal tabloların
okunması,müzakeres i ve tasdiki
5-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası
6-Tasfiye sürecini  tamamlanması nedeniyle kooperatifin
feshinin görüşülmesi
7-Dilek ,temenniler ve kapanış
VEKALETNAME
Tasfiye halindeki Kooperatifimizin 02/12/2018 veya erte-
lenirse 09/12/2018 günü yapılacak olan tasfiye sonu ola-
ğan genel kurul toplantısına mazeretim nedeniyle
katılamayacağım.Genel kurul üyesi olarak bütün hak ve
yetkilerimi S.S.Mimaroba konakları konut yapı koopera-
tifinin tasfiye halindeki toplantısında beni temsilen kul-
lanmak üzere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,vekil
tayin ettim. Gereğini arz ederim.
Ortağın adı soyadı
imza

İ stiklal Caddesi İmam Adnan So-
kak’ta yer alan Beyoğlu Akade-
mi’nin açılış törenine AK Parti

Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’un yanı
sıra Beyoğlu Belediye Başkanı A. Mis-
bah Demircan, AK Parti il ve ilçe proto-
kolü ile birlikte çok sayıda vatandaş
katıldı.

Türkiye’ye örnek proje

Açılışta konuşan Kurtulmuş, "Be-
yoğlu’nda bu binanın açılması Türkiye
için örnek bir projedir. Geldiğimiz nok-
tada büyük ve güçlü Türkiye’nin sadece
sanayide, sadece teknolojide, sadece
eğitimde güçlü olmadığını göstermeli-
yiz. Güçlü ve büyük Türkiye şehirlerinin
daha medeni, insanlarının daha şehirli,
kültürde, sanatta, bilimde, eğitimde
daha iyi olandır. Teknolojide bağımsız-
lığı olmayan bir Türkiye’nin ulusal ba-

ğımsızlığından bahsetmesi mümkün
değildir. Ekonomide ve teknolojide ba-
ğımsız olmanın yolu da zihinde, fikirde,
düşüncede de güçlü olmaktan geçiyor.
Bütün güçlü medeniyetler önce tahay-
yül dünyasında şekillenir, daha sonra
tasavvura dönüşür" açıklamasını yaptı. 

Tecrübeye dayalı bir yapı

Beyoğlu Belediye Başkanı A. Misbah
Demircan ise "İnsanlar okul, eğitim ve
üretim merkezli, en önemlisi bilgiye da-
yalı değil de tecrübeye dayalı eğitim isti-
yor. Liseye ve üniversiteye gidiliyor
ancak günümüzü anlamlandıracak eği-
time ihtiyaç duyuyoruz. Velilerimiz de
öğrencilerimiz de bunu istiyor. Bu boş-
luğu doldurmak için varız. Lise ya da
üniversiteyle yarışmıyoruz. Tecrübeye
dayalı bir yapı organize ettik" ifadelerini
kullandı.  DHA
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DUYARLILIK

İSTANBUL

Bodrum’da yaşayan çukurovalılar
dayanışma yemeğinde buluştular

ZAYİ İLANI
B+D sınıfı Ehliyetimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Yakup Tandoğan

Akademi Beyoğlu, 
AK Parti Genel Başkan
Vekili Prof. Dr Numan

Kurtulmuş’un katıldığı
törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde
konuşan Kurtulmuş,

"Ekonomide ve 
teknolojide bağımsız

olmanın yolu da 
zihinde, fikirde,

düşüncede de güçlü 
olmaktan geçiyor" dedi

5 Yıldır faaliyetlerini sürdüren, Bodrum’da ya-
şayan Çukurovalıların üye olduğu Bodrum
Adanalılar Derneği geleneksel dayanışma ye-

meğini Bitez de gerçekleştirdi.
Bodrum Belediye Başkan adaylarıyla, Belediye

Meclis üyesi adaylarının da katıldığı yemek neşe
içinde geçti. Yemek boyunca sohbet fırsatı bulan
hemşeriler müzik eşiliğinde eğlenmekten de geri
durmadılar.

Bodrum Belediye Başkan aday adaylarından
Mehmet Özalın ve Ahmet Aras’ın da katıldığı ye-
mekle ilgili Dernek Başkanı ve kendisi de Belediye
Meclisi aday adayı olan Ayhan Ongun şunları 
söyledi:

“Değerli Konuklar, bugün burada dostlar mecli-
sinde kini, nefreti, düşmanlığı, önyargıları öteleyen;
sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, barış içinde bir arada
eşit yurttaşlar olarak birlikte solumayı isteyen, dün-
yanın en güzel, en yaşanılası kentinin hemşerileri
olarak bir araya geldik. Bizler Torosların öte yüzün-
den, Çukurova’nın bereketli topraklarından, kekik
kokulu Amanos yaylasından, buram buram portakal
çiçeği kokan Seyhan ovasından, Ege’nin mandalina
kokulu barış ve hoşgörü kenti Bodrum’a sizlerle
Anadolu kültürünü paylaşmaya geldik. Çukuro-
va’nın sarı sıcaklarına inat, serin sular gibi; Yaşar
Kemal’in, Türk ve dünya sinemasının efsanevi sa-
natçısı Yılmaz Güney’in, daha gerilerden Karacaoğ-
lan’ın, Dadaloğlu’nun kültüründen, şiirinden,
türküsünden süzülüp geldik. Bir yandan Çukuro-
va’dan gelen hemşerilerimizin ortak bir kent kültürü
oluşmasına katkıda bulunmalarını sağlamak, bir
yandan da Çukurova’nın tarihi ve kültürel değerle-
rini gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak adına
kurduğumuz dernekle 5 yıldır Bodrum’un sosyal ya-
şamı içerisinde var olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle
bölgecilik, ayrımcılık gibi bir düşüncemiz olmadığı
gibi aksine bir zenginlik olarak bu farklı kültürleri
harmanlayarak ortak hemşerilik bilincini yükselt-
mek istiyoruz. Doğal olarak da yaşadığımız kentin
yönetiminde söz ve karar sahibi olmanın bir hak ol-
duğunu düşünüyoruz. Dayanışma içerisinde bulun-
duğumuz herkesin bir biçimde parti ayırımı
yapmadan siyasete müdahil olmalarını istiyoruz. Bu
salonda gördüğünüz tablo bir anlamda söyledikleri-
mizin de bir kanıtıdır. Bu akşam bizimle birlikte
olup, bizleri onurlandıran Belediye başkan aday
adaylarına, Sivil Toplum temsilcilerine, Çukurovalı
hemşerilerime ve Çukurova dostlarına  sonsuz te-
şekkürler ediyorum.”

BAGIMSIZLIGIN YOLU
GUCLU OLMAKTAN GECER

BaHaTTİN ERDOĞaN 
CUmHUrİyeT HAlK PArTİsİ AvCılAr beledİye bAŞKAN AdAy AdAyı 

ŞEBNEm ÖNgüN
gÖKmEN 

AK PArTİ AvCılAr beledİye bAŞKAN AdAy AdAyı 
İsmaİl algül

CHP AvCılAr beledİye meClİs üyesİ

Sömürüye tepki
İstiklal Caddesi'nde sürekli yanında bulunan poşetteki çöpleri karıştırarak duygu
sömürüsü yapan kadına çevredekiler tepki gösterdi. Kendisinin görüntülendiğini 
anlayan kadın, yanında taşıdığı çöp poşetiyle bir anda gözden kayboldu

gün boyu yerli ve yabancı turist-
lerin uğrak yeri olan İstiklal Cad-
desi'nde insanların duygularını

istismar ederek yardım toplayan bir kadın,
yoldan geçenlerin tepkisini çekti. Cadde
üzerinde birçok noktada duraraka yanında
taşıdığı çöp poşetinde bulunanları yiyormuş
gibi yapan kadın, çevredeki vatandaşlardan
kendisine yardım etmesini bekledi. Yoldan
geçen bir kişi ise, farklı noktalarda gördüğü
kadının yanına giderek duygu sömürüsü
yapmaması konusunda uyarıda bulundu.
Kendisinin görüntülendiğini anlayan kadın,
çöp poşetindeki bardağı fırlattı. Kadın daha
sonra yanında getirdiği çöp poşetindeki yi-
yecekleri alarak gözden kayboldu.

Dürümleri yemedi

Kadının duygu sömürüsünü anlayarak onu
uyaran kişi, "Burada az önce acıyarak ya-

nına geldiğimiz kadın, yoldan geçen bir kişi
yardım amaçlı iki tane dürüm yaptırarak
verdi. O dürümleri yemedi , sakladı. Bu
kadın sadece önündeki çöpleri karıştırıyor
kendisini yardıma muhtaçmış gibi göstere-
rek duygu sömürüsü yapıyor. Gerçekten bu
tür insanlar yardıma ihtiyacı olan insanlara
engel oluyor" dedi.

İnsanlarımızı uyarıyoruz

"Ben birkaç kere böyle kişilere denk geldim"
diyen kadın, "İnsanların duygularıyla oynu-
yorlar. Ben yukarıda kendisini uyardım
'Niye bunu yiyorsunuz, sana iki tane dürüm
verdiler onu neden yemiyorsun' dedim.
Oradan ayrılarak buraya geldi. Ben de takip
ettim. Oradan topladığı torbasını başka bir
yerde yeniden açtı. Biz burada insanlarımızı
uyarıyoruz. Kesinlikle bu tür insanlara inan-
masınlar" diye konuştu. DHA

Maskeme bakma 
gözlerime bak!

Büyükçek-
meceli va-
tandaşlar

“Lösemili Çocuklar Haf-
tası” nedeniyle toplumda
farkındalık yaratmak için
maskeler takarak “Mas-
keme Bakma Gözlerime
Bak” sloganıyla yürüyüş
gerçekleştirdi. Sinanoba
Barış Manço Parkı’nda
bir araya gelen vatandaş-
lar, Büyükçekmece Bele-
diyesi Spor İşleri
Müdürlüğü eğitmenle-
riyle birlikte Mimaroba
Büyük Atatürk Parkı’na
doğru maskeleriyle bir-
likte yürüdü. Yüzlerce ki-

şinin katıldığı yürüyüşte
7’den 70’e tüm vatandaş-
lar “Yalnız Değilsin” ve
“Maskeme Bakma Göz-
lerime Bak” sloganlarıyla
10 bin adım atarak du-
yarlı ve örnek bir davra-
nış sergiledi. 

Akgün: Her zaman
yanlarında olmalıyız

Yürüyüşe katılan herkese
gösterdikleri duyarlılık
için teşekkür eden Bü-
yükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Büyükçekmece
halkının duyarlı bir halk
olduğunu bir kez daha

görmüş olduk. Lösemi
hastası olan vatandaşla-
rımızı topluma kazandır-
mak ve farkındalık
yaratmak amacıyla yaş-
lısı genci, kadını, erkeği
tüm vatandaşlarımız bir
araya gelerek güzel bir
yürüyüş gerçekleştirdi.
Engelli ve hasta vatan-
daşlarımızı toplumda
ötekileştirmek yerine on-
lara daha sıkı sarılıp yan-
larında olmalıyız.
Yürüyüşümüze katılarak
etkinliğimize destek olan
tüm duyarlı vatandaşları-
mıza teşekkür ediyorum”
dedi. Organlarını bağışlayacak

Organ Bağışı Haftası kapsa-
mında Zeytinburnu Belediye-
si’nin düzenlediği “Kalbin Tekrar

Sevecek” adlı programa katılan Zeytinburnu
Belediye Başkanı Murat Aydın, organlarını
bağışlayacağını açıkladı. Organ bağışının
önemini vurgulayan Aydın, “Öncülük olması
için bende organlarımı bağışlama sözünü
verdim. Bunun için yasal prosedürleri de ye-
rine getireceğim. Biz de belediyeyi temsilen
bu konuda elimizi taşın altında sokmak isti-

yoruz, bu bağlamda Zeytinburnu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir çalışma
başlattık. Öncülük olması için bende organ-
larımı bağışlama sözünü verdim. Bunun için
yasal prosedürleri de yerine getireceğim.
Bizim kültürümüzde sadaka-i cariye vardır.
Yani öldükten sonra devam edecek olan gü-
zellikler, hayırlar, işte ben konuyu bu min-
valde değerlendiriyorum. Koşullar uygunsa
biz organımızı şimdiden seve seve vermeye
hazırız” şeklinde konuştu.

Beyoğlu Akademi’nin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş Belediye Başkanı Demircan ve çok sayıda davetli katıldı. 
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METİN AYDIN
beylİKdüzü sPOr Kulübü başKanı

TURAN TAŞKIN ÖzER 
CHP beylİKdüzü İlçe başKanı 

vOLKAN YILMAz
mHP myK üyesİ

UĞUR DAĞ
CHP beylİKdüzü beledİye meClİs üyesİ aday adayı

TARIK ERDOĞAN 
CHP İbb ve büyüKçeKmeCe beledİye meClİs üyesİ  

FUAT BEYAzIT  
beylİKdüzü beledİyesİ meClİs üyesİ

İLYAs YILMAz
CHP beylİKdüzü meClİs üyesİ

vEHBİ ORAKÇI
aK Partİ beylİKdüzü beledİye başKan aday adayı

sEMİH KAMİL KUTvAL 

İsMAİL sIRATAŞ
CHP beylİKdüzü beledİye meClİs üyesİ aday adayı

zEKİ TERzİ
aK Partİ beylİKdüzü beledİye meClİs üyesİ aday adayı

DURMUŞ ŞAHİN
CHP beylİKdüzü beledİye meClİs üyesİ 

HÜsEYİN REMzİ gÖKBULAK  
CHP büyüKçeKmeCe İlçe başKanı 

MÜLAYİM DEMİRTAŞ
beylİKdüzü beledİyesİ başKan yardımCısı

KEMAL sIR
aK Partİ beylİKdüzü İlçe başKan yardımCısı 

beylİKdüzü türK Kızılayı yÖnetİm Kurulu üyesİ 

MUAMMER ÖMEROĞLU
İstanbul sanayİCİ İşadamları 

derneKlerİ fedarasyOnu başKanı 

EKREM YILMAz MURAT KÜRKLÜ 
murat İnşaat eleKtrİK

CENgİz ATAsEvEN
beylİKdüzü esnaf ve sanatKarlar derneğı başKanı

FİKRET ŞAHİN
İstanbul Kayserİ İlİ ve İlçelerİ yardımlaşma ve 

dayanışma derneğİ (İstKayder) başKanı 



Galatasaray, Kay-
serispor karşısında

ligde en farklı
skorlu galibiyetini
2015-2016 sezo-

nunda İstan-
bul’da 6-0’lık
sonuçla aldı.
Kayserispor

ise Galatasa-
ray karşı-

sında ligdeki
3 galibiyetini

2-0, 1-0 ve
2-1’lik so-

nuçlarla elde
etti. Öte yan-

dan iki takım ara-
sında en gollü lig

maçı 1985-1986 se-
zonunda oynandı.

İstanbul’daki maçı 5-2
Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, reka-

betteki 44 maç içinde en gollüsü olarak
kayıtlara geçti.
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Fenerbahçe ile oynanan derbide hem 2-0'lık üstünlüğünü
koruyamayıp bir puana razı olan hem de kritik
oyuncularının aldığı cezalarla sahada eksilen Galatasaray
Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Rakibinin durumundan
faydalanmak isteyen Kayseri ekibi de maçtan galip ayrılmak
amacında. Kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak

S üper Lig'de son 3 maçında iki beraberlik ve
bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topla-
dığı 20 puanla 12. haftaya lider Medipol Ba-

şakşehir'in 4 puan gerisinde averajla 2. sırada girdi.
Son 7 maçından bir galibiyet, bir beraberlik ve 5
yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 12 puan ve ave-
rajla 12. sırada bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi
Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kar-
şılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Terim, Şaş ve 3 futbolcu cezalı

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta
yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federas-
yonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK) tarafından cezalandırılan teknik direktör
Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve fut-
bolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodri-
gues müsabakada görev yapamayacak. PFDK'nın
7 maç ceza verdiği Terim ile 8 müsabakayla ceza-
landırılan Hasan Şaş, karşılaşmada takımın ba-
şında bulunmayacak. Maçta Galatasaray'ı
yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala
idare edecek. Sarı-kırmızılı takımda 6 maçla ceza-
landırılan Donk, 5 müsabaka ceza alan Ndiaye ve
3 maçtan men edilen Rodrigues de Kayserispor
karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

Sakat oyuncularda son durum

Galatasaray'da ameliyat edilen Emre Akbaba ve
Yuto Nagatomo da müsabakada oynayamayacak.
Sakatlığı bulunan futbolculardan Fernando Re-
ges'in de maçta forma giymesi beklenmiyor. Eren
Derdiyok'un durumu ise bugün yapılacak antren-
mandan sonra netlik kazanacak. Bu arada Faslı
futbolcu Younes Belhanda karşılaşma öncesinde
sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda
maçta kart görmesi durumunda, ligin 13. haf-
tasındaki Atiker Konyaspor müsabaka-
sında forma giyemeyecek. AA
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Galatasaray, son 5
resmi maçında galibiyet

elde edemedi. Sarı-kırmızılı
takım, bu süreçte Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 2

müsabakayı kazanamadı. Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere
kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri,
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle
ayrılırken, deplasmandaki müsabakayı ise kaybetti. Bu maçlarda rakip filelere 3 gol
gönderen Galatasaray, kalesindeki 7 gole engel olamadı.  

Galatasaray maçına 7 oyuncudan yoksun çıkacaklarını ifade eden
Başkan Bedir, "Sakıp Aytaç, Hasan Hüseyin ve Oğuzhan Berber'in
ameliyat olduklarını, Deniz Türüç, Levent ve Kravets ile Kana Bi-
yik'ın cezalı olduğunu belirterek "Hiç bir futbol takımının azalarak,

Kayseri'ye gelmesini ve maç öncesi
bunu bahane etmesini arzula-

mayız. Biz tam 6 haftadır
çok sayıda eksikle bo-
ğuşuyoruz'' diye 
konuştu.

eksik AslAn 
kAyseRi’De

5 maçta 
galibiyet yok

Kayseri’de 7 eksik

En farklı 
skorlar
En farklı 
skorlar

En farklı 
skorlar

En farklı 
skorlar

En farklı 
skorlar
En farklı 
skorlar

spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadele-
sinde lider Medipol Başakşehir, bugün deplas-
manda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya
gelecek.  Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak
karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Maçı

hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Rize kritik hatta

Ligdeki ilk 11 maçında 24
puan toplayan Medipol Ba-

şakşehir, en yakın rakipleri
Galatasaray ile Antalyas-

por'un 4 puan önünde
haftaya lider durumda

giriyor. İlk 11 hafta
sonunda 1 galibi-

yet, 5 beraberlik
ve 5 yenilgisi

bulunan
Çaykur Ri-
zespor ise
8 puanla
17. sırada
yer alıyor. 

Kadroda
3 eksik

Medipol Ba-
şakşehir'de, sa-

katlıkları süren
Eljero Elia ve Alparslan Erdem
ile sarı kart cezalısı Soner Ay-
doğdu, Çaykur Rizespor müsa-
bakasında forma giyemeyecek.
İstanbul temsilcisinde sakatlığı
geçen ve takımla çalışmalara
başlayan Mahmut Tekdemir'in
ise maç kadrosunda yer alması
bekleniyor.  AA

Bu sezon aldığı tek mağlubiyetle 24 puan toplayıp zirveye oturan Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor
deplasmanında galibiyet arıyor. Turuncu lacivertliler küme düşme hattındaki rakibini mağlup ederek üst
sıralardak takımların olası puan kayıpları halinde farkı açmak istiyor. Karşılaşma 16.00'da başlayacak

Rize’yi yen bekle

fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier
Drogba, formasını giydiği ABD 2.
Futbol Ligi'nde (USL) mücadele eden
Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-
0 mağlup olduğu USL Kupası finali-
nin ardından emekli oldu.  Önceki
turlarda attığı 3 golle Phoenix Ri-
sing'in USL Kupası'nda finale kalma-
sında önemli rol üstlenen 40 yaşındaki
Drogba, takımının Louisville City'ye
1-0 mağlup olmasıyla kariyerinin son
maçında kupa kaldırma şansını ka-
çırdı.

Galatasaray'da da oynadı

Drogba, geçen mart ayında yaptığı

açıklama ile USL'de sezon sonunda
emekliye ayrılacağını duyurmuştu.
Fildişi Sahilli yıldız, ABD'de yaşa-
yan Türk iş adamı Berke Bakay'ın
sahibi olduğu Phenoix Rising'ın
geçen yıl ortağı da olmuştu. Galata-
saray'da 1,5 sezon forma giyen Di-
dier Drogba, kariyerinde Le Mans,
Guingamp, Olympique Marsilya,
Chelsea, Şangay Shenhua, Mon-
treal Impact ve son olarak Phoenix
Rising formalarını giydi. Kulüp kari-
yerinde 685 maçta 300 gol ve 114
asistle oynayan Drogba, milli ta-
kımda ise 104 karşılaşmada 65 kez
ağları havalandırdı.

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Drogba, formasını giydiği ABD 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden
Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu USL Kupası finalinin ardından emekli oldu

Drogba futbolu bıraktı

Vestel Venus Sultanlar
Ligi'nin 3. haftasında
bugün Galatasaray
HDI Sigorta-Beşiktaş
derbisi oynanacak.
Sarı-kırmızılı ekibin ev
sahipliğinde Burhan
Felek Spor Salonu'nda
yapılacak maç, saat
13.30'da başlayacak.
Karşılaşma TRT
Spor'dan naklen ya-
yınlanacak. Vestel
Venus Sultanlar Li-
gi'nin ilk 2 haftasında
birer galibiyet ve ye-
nilgi alan Galatasaray
HDI Sigorta, 6. sırada
yer alıyor. Beşiktaş ise
ligdeki iki maçını da
kaybetti. AA

Filede derbi zamanı
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