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Mansur Çalar ve
vicdan

AK Parti Esenyurt Bele-
diye Başkan Adayı Azmi

Ekinci Kastamonulularla bir
araya geldi. Kastamonu Yeşilova-
lılar Derneği ve Kastamonulular
Dayanışma Derneği'ni ziyaret
eden Ekinci, “Hemşehrilerimizin
istek ve önerilerini dinledim. Ken-
dilerine projelerimizi anlattım.
Esenyurdumuz için çalmadık kapı
bırakmıyoruz” açıklamasını yaptı. 
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Çalmadık kapı 
bırakmıyoruz

Büyükçekmece Kültür-
park’ta denetlemelerde bu-

lunana Belediye Başkanı Hasan
Akgün, “Vatandaşlarımızla sohbet
ettik, taleplerini dinledik. Gücü-
müze güç katan tüm vatandaşları-
mıza iyi dilekleri ve sonsuz
destekleri için teşekkür ediyorum”
dedi. İlçe sahilini de gezen Akgün,
“Halka açmayı vadettikleri sahili-
mizde halkımızla selamlaştık, soh-
bet ettik” diye konuştu. 
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Kültürpark’ta
denetim yaptı

Beylikdüzü Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdür-

lüğü tarafından Yaşam Vadisi’nde
düzenlenen “Hadi Yürü Beylik-
düzü” sabah yürüyüşü etkinliğine
katılan CHP Adayı Mehmet
Murat Çalık, “Bazıları Beylik-
düzü’nde ne kadar yeşil alan oldu-
ğunu görmüyor. Şu an kişi başına
9.5 metrekare yeşil alan düşüyor.
Biz bunu 16.5 metreye kadar çıka-
racağız” dedi. ı SAYFA 4
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Yaşam Vadisi’nde
yürüyüşe katıldı

Almanya Hamm Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tho-

mas Hunsteger Petermann, kardeş
belediye olan Bağcılar’ın Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı’ya seçim
çalışmalarında destek vermek için
Türkiye’ye geldi. Çağırıcı için oy is-
teyen Peterman, “Aslında fazla söze
gerek yok” diye konuştu. ı SAYFA 7
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Alman Petermann
Çağırıcı’ya oy istediAK Parti Beylikdüzü Bele-

diye Başkan Adayı Mus-
tafa Necati Işık projelerini
“Beylikdüzüne Değer” başlığı al-
tında tanıttı. Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Binali Yıldırım ve
milletvekillerinin katılımıyla Beylik-
düzü Spor Kompleksi'nde projele-
rini açıklayan Işık, “Bizlere güvenen

hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz.
Gönülleri fethetmek için yola çıktık.
Beylikdüzü İstanbul'un en so-
runlu ilçelerinden birisi. Beylik-
düzü hala AK Parti'nin yaptığı
hizmetlerle idare ediyor. Geçen
5 yılda taş üstüne taş konul-
madığı için ilçemiz sorunlar
yumağına dönüştü” dedi. 

5 YILDA TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KONULMADI

Tuzla'da konuşan CHP'nin
İBB adayı Ekrem İmamoğlu,

herkesin oyuna talip oldu-
ğunu söyledi. "Diyorlar ki,
bana oy verenler, verme-

yenler. Bende diyorum ki yok,
herkese hizmet edeceğim"

diyen İmamoğlu, "Oy verme-
yenlere lakap takıyorlar, oy verme-

yenlere isim veriyorlar, oy vermeyenleri
ayrıştırıyorlar” dedi. ı SAYFA 5

ç “Beylikdüzü'nde gençliği-
miz ve azmimizle birlikte

yeniden yükseliş dönemine gire-
ceğiz” diyen Işık, “Beylikdü-
zü'nü ayağa kaldırmak için
geldik. İlçemizi karanlıktan ay-
dınlığa çıkarmanın vaktidir. Ge-
lecek 40 yılı düşünerek projeler
ürettik. Ulaşım sorununu çöze-

ceğiz” ifadelerini kullandı. Yeşil
tramvayla mahalleleri birbirine ve
mahalleleri metrobüse, metroya
bağlayacaklarını belirten Işık,
“Beylikdüzü'nde ezan sesi duyul-
mayan mahalleler var. Her inanca
saygı duyan bir anlayışla camileri-
mizi de cemevlerimizi de ihmal 
etmeyeceğiz” sözünü verdi. 

BEYLİKDÜZÜ’NÜN 40 YILINI PLANLADIK

Merkezi Taksim Meydanı’nda
olan bir turizm firmasına

çoğu geçmiş aylara ait son 10 günde
300’e yakın trafik cezası geldi. Tu-
rizm firması yetkilisi Vesim Kır
"Araçlarımız bütün bölgelere gidip
gelirler. Bize cezalar gelir, günde bir
tane, iki tane, üç tane ama son bir
hafta, 10 gün içinde Fatih bölgesin-

deki 3 midibüse toplamda 300'e
yakın ceza geldi. Trafik cezaları hep
aynı bölgeden ve trafik işaret levha-
sına uymamak suçundan geldi. Bir
tane iki taneye alışmıştık ama böyle
toplu halde geldiği zaman şok
oldum ve bir yanlışlık olduğunu dü-
şündüm. Başkası olsa belki kalp krizi
geçirir” dedi.  ı SAYFA 3
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BAŞKASI OLSA KALP KRİZİ GEÇİRİR

CAMI DE CEMEVI DE
IHMAL EDILMEYECEK
“Beylikdüzüne Değer” sloganıyla projelerini açıklayan AK Parti Belediye Başkan Adayı
Mustafa Necati Işık, “İlçemizde ezan sesi duyulmayan mahalleler var. Her inanca saygı
duyan bir anlayışla camilerimizi de cemevlerimizi de ihmal etmeyeceğiz” diye konuştu
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Mustafa Necati Işık'ın projelerini tanıttığı törende konuşan Binali Yıldırım, “Cumhur İttifakı'nın en genç ve yakışıklı adayı 
Mustafa Necati Işık ne söz verdiyse o söz benim sözümdür. Çünkü biz de söz senettir” dedi. Salondaki gençlere seslenen Yıldırım,
“1 Mart'ta Mustafa Necati Işık'ı Belediye Başkanı yapıyor muyuz? Mustafa kardeşimi seçerken bizi de unutmayın” uyarısını yaptı. 

BİZDE SÖZ SENETTİR

BARIŞ KIŞ
HABER
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yURUyECEGIZ
Genclerle el ele 

CHP Esenyurt Be-
lediye Başkan Adayı

Kemal Deniz Bozkurt,
Namık Kemal, Turgut
Özal, Zafer ve Saadet-
dere mahallesinin genç-
leriyle bir araya geldi.
“Bizi coşkuyla karşıla-

dılar. Onlara yönelik projeleri-
mizi ve baharın ardından ku-
racağımız umudun şehrini
anlattım” diyen Bozkurt,
“Sağ olun, var olun gençler!
Güzel günlere el ele yürüyece-
ğiz” ifadele-
rini kullandı. 
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OY VERMEYENLERE 
LAKAP TAKIYORLAR!

Azmi Ekinci
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Cumhur İttifakı MHP 
Çatalca meclis üyesi adayı

Hakan Göl, kahvaltı verdi. Göl'ün
etkinliğine katılan AK Parti Adayı
Mesut Üner, “Subaşı Mahalle-
si'ndeki partili partisiz herkes sayın
Hakan gölün etrafında 
birlikte olduğunu gösterdi. Ben
Hakan kardeşimize şükranlarımı
sunuyorum. Sorunları birlikte 
çözeceğiz” açıklamasını yaptı. 
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Cumhur İttifakı
kahvaltıda buluştu

10 GUNDE 300 
TRAFIK CEZASI!

Liste konusu 
artık kapandı

Avcılar Balkan Türk-
leri Derneği'ni ziyaret

eden CHP Adayı Turan Han-
çerli destek istedi. Dernek
üyelerinin meclis listesini eleş-
tirmesi üzerine açıklama
yapan Hançerli, “Artık bu
konu kapandı. 31 Mart se-
çimlerine odaklanmak lazım.
Söz konusu Avcılar ise bunlar
teferruattır. Hülya Altın kar-
deşimiz sizin bize emanetiniz-
dir” açıklamasını yaptı. 
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Turan Hançerli, liste tartış-
masına son noktayı koydu.

Mesut Üner

dev arazi yine
satışa çıkarıldı

İstanbul Rami’de 93.5 dö-
nümlük arazi üzerine ku-

rulu olan iflas eden Uzel Makine
Traktör Fabrikası'nın bina, arazisi
ile makine ve teçhizatları açık ar-
tırma usulü ile yeniden satışa çı-
karıldı. Toplam değer açık artırma
ilanında 446 milyon 139 bin TL
olarak  gösterildi. ı SAYFA 6
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Haberin devamı sayfa 2’de

Türk Hava Yolları (THY) 'nın İstanbul-New
York seferini yapan yolcu uçağı New York

havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa girdi.
Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli yara-
landı. Yapılan incelemeler sonucunda bir aksaklık
görülmedi ve yeni yolcularını alan THY uçağı İs-
tanbul seferini yapmak üzere havalandı. ı SAYFA 3

THY uçağında büyük panik
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Haberin devamı sayfa 7’de
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Araçtan kaçtı
yayaya çarptı

Sayfa 3
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Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Beslenme ve Diyet
uzmanı Yıldız Melek
Aksoylu, “Siz ne yer
ne içerseniz cilt onu

yansıtır. Cildine iyi
bakmak isteyen

beslenme düzenini
iyi planlamalıdır”

uyarısında bulundu

D iyetisyen Yıldız Melek Aksoylu,
vücudun büyük oranının su oldu-
ğunu ve vücudu toksinlerden

arındırdığını söyledi ve “Işıldayan, pürüz-
süz bir cilde sahip olmak istiyorsanız ihti-
yacınız kadar su tüketmelisiniz. Su ihtiyacı
cinsiyetinize, fiziksel aktivitenize göre de-
ğişmektedir. Yeterli miktarda su tüketimi
cildinizin nem oranının ayarlanmasında et-
kilidir. Az su tüketenler nemsiz, pul pul bir
cilde sahip olurken yeterli miktarda su tü-
ketenler ışıl ışıl, canlı bir cilde sahip oluyor-
lar” dedi.

Sivilceler yok olur 

Aksoylu, Omega-3’ün cildi pürüzsüz ve
parlak görünmesini sağladığını, nemlendir-
diğini ve kurumasını engellediğini belirte-
rek, “Sivilceleri azaltır hatta yok eder.
Omega-3 bağışıklık sistemini destekler. İlti-
hap oluşumunu önler ve yaşlanmayı gecik-
tirir. Ceviz, somon, sardalya, uskumru,
chia tohumu, keten tohumu, semizotu,
avokado omega-3’ ten zengin besinler ara-
sındadır. Sedef hastalığı, ciltteki lekeler, se-
lülit tedavisinde omega-3 takviyesi
önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

Vitaminler gençleştirir

Dyt. Melek Aksoylu, vitaminlerin antioksi-
dan etkileri olduğunu, antioksidan etki
hücreye zarar verenle mücadele ederek sa-
vaştığını söyledi ve “Antioksidanlar bizi
hastalıklardan korur ve yaşlanmayı gecikti-
rir. Cilt için en önemli vitaminler A, B3, C
ve E vitaminleridir. Patates, havuç, ıspanak,
tereyağı ve balık yağı A vitamininden zen-
gin besinlerdir. Yaşlanmayı geciktirir, deri-
nizin pullanmasını önler, cilde elastikiyet
kazandırır, güneş lekelerini yok eder.
Mısır ekmeği, ton balığı, palamut, bak-
lagiller, hindi eti B3 vitamininden zen-

gindir. Sivilcelerin tedavisinde oldukça
önemlidir. Akneye yol açan aşırı yağ yapı-
mını engeller. Cildi güçlendirir, kızarıklıkları
azaltır. C vitamini cildin anahtarıdır. Kola-
jen sentezlenmesine yardımcıdır,
herhangi bir hasarda cildin
hemen yenilenmesini sağlar,
dokulara esneklik verir. Tu-
runçgiller, kivi, çilek,
maydanoz, yeşil biber
en önemli kaynaklardır.
Cildinizi onarmak isti-
yorsanız E vitaminin-
den zengin beslenin.
En yararlı yağ asitleri-
nin üretilmesini sağ-
lar. Hücreleri onarır
ve nemlendirir. Cilt-
teki çatlaklarda ol-
dukça etkilidir.
Badem, fındık, zey-
tin yağı, zeytin E vi-
tamini
kaynaklarıdır”
diye konuştu.
DHA

aşırı tüketilen kafein cildi
kurutuyor, kırıştırıyor ve can-
sızlaştırıyor. buna ek olarak
diüretik olduğu için su kay-
bına neden oluyor, az su
içenlerde riskleri daha da ar-
tıyor. Glisemik indeks bir gı-
danın veya karbonhidratın
kan şekerini yükseltme
özelliği olduğunu söyleyen
aksoylu, “sürekli glisemik
indeksi yüksek beslenmek,
insülin hormonunun yük-
selişine ve vücutta iltihap
reaksiyonlarının artma-
sına neden olur. Özellikle

ergenlik dönemini sivilcesiz
atlatmak istiyorsanız ticari
şeker içeren ve glisemik in-
deksi yüksek besinleri tüke-
tirken dikkatli olunuz”
uyarısında bulundu.

NE EKERSEN
ONU BıcERSıN

Azı karar 
çoğu zarar

E vitamininden zengin
beslenin. En yararlı yağ
asitlerinin üretilmesini
sağlar. Hücreleri onarır
ve nemlendirir. 

Ani sıcaklık değişiklikleri solunum yolu
rahatsızlıklarından kalp damar hastalık-
larına, sindirim sisteminden duygu du-
rumuna kadar çok farklı anlamlarda
sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Sıcaklık
değişikliklerine bir şey yapılamasa da
alınacak bazı önlemlerle bu dönemleri
daha sağlıklı atlatmak mümkün olabili-
yor. Memorial Ataşehir Hastanesi İç
Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Pınar
Balcı, ani sıcaklık değişikliklerinde yaşa-
nan sorunlar ve alınması gereken ön-
lemler hakkında bilgi verdi.

Öksürük şikâyetleri artabilir

"Mevsim değişimlerinde yaşanan ani sı-
caklık değişiklikleri son aylarda sıklıkla
yaşanmakta hatta bazen gün içinde ani
sıcaklık değişimleri görülmektedir. Bu
dönemlerde sık olarak girip, nezle gibi
solunum yolu rahatsızlıkları yaşanabil-

mektedir" diyen Uz. Dr. Pınar Balcı,
"Özellikle alerjik astım ve KOAH hasta-
ları bu havalarda kendilerini daha iyi
korumalıdır. Ani sıcaklık değişikliği ile
birlikte nefes darlığı, öksürük şikâyetleri
artabilir. Viral ve bakteriyelenfeksiyon-
larda artış görülebilir. Özellikle ileri yaş
KOAH hastalarında hastane yatışı ge-
rektirecek ciddiyette enfeksiyon tabloları
görülebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Zaman kaybetmeyin 

Ani sıcaklık değişikliklerinin kalp ve
damar sistemi üzerine olan etkisinin göz
ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan
Uz. Dr. Pınar Balcı, "Bu dönemlerde hi-
pertansiyon hastalarının tansiyon de-
ğerleri yükselme eğiliminde
olabilmektedir. Hastaların özellikle ani
değişen sıcaklıklarda düzenli tansiyon
takibi yapmaları ve tedavilerini aksat-

mamaları hayati önem taşımaktadır.
Mevsim geçişleri ve ani sıcaklık deği-
şimleri kalp hastaları için de risklidir.
Ani sıcaklık değişimlerinde kalp krizi ris-
kinin artış gösterdiği bilinmektedir. Bu
dönemlerde göğüs ağrısı gibi şikayetleri
yaşayanların mutlaka zaman kaybetme-
den doktora başvurmaları gerekmekte-
dir" şeklinde konuştu.

Havalar midenizi etkileyebilir

Mevsim değişikliklerinde sıklıkla yaşa-
nan sindirim sistemi rahatsızlıklarının
ani sıcaklık değişimlerinde de ortaya çı-
kabildiğinin altını çizen Uz. Dr. Pınar
Balcı, "Karın şişkinliği, karında rahatsız-
lık hissi, kabızlık, mide yanması, bulantı
bu dönemlerde artış gösterebilmektedir.
Ülser veya gastrit habercisi olan bu şi-
kayetlerözellikle kadınlarda daha sık ve
belirgin yaşanmaktadır" dedi. DHA

Uz. Dr. Pınar Balcı, ani sıcaklık değişikliklerinde yaşanan sorunlar ve alınması gereken önlemleri
anlattı, bu durumlarda tansiyonun sürekli kontrol edilmesini ve doktora gidilmesini istedi

Tansiyonunuzu 
kontrol edin!

Ağrıların sırrı
bir nebze çözüldü 
İstanbul bilgi Üniversitesi sağlık bilimleri
Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bö-
lümü, ‘uluslararası Fizyoterapide ağrı sem-
pozyumu’na ev sahipliği yaptı. sempozyumda
ulusal ve uluslararası isimler ağrı algısını ve
boyutlarını tartıştı. sempozyumda ağrı teda-
visinde yeni bir yaklaşım olan Entegre Kinetik
nöroloji (IKn) de ele alındı.

"İnsan çıraksa ağrı onun ustasıdır"

Dr. Hülya Şişli, gerek duyusal gerek çevresel
faktörler açısından ağrının önemli olduğuna
vurgu yaparken, Prof. Dr. nilgün sarp ise
sempozyumun kendileri için çok değerli oldu-
ğunu söyledi. Prof. Dr. sarp; “Fransız şair alf-
red de Musset, ‘İnsan çıraksa ağrı onun
ustasıdır’ demiş. buradan hareketle hemen
her disiplin ağrının boyutlarını çağlar boyu
incelemiş ve farklı verileri ortaya koymuştur.
tüm bu çalışmaların arasında fizyoterapi açı-
sından ağrı, yol gösterici niteliği nedeniyle
son derece önemli bir konumdadır” dedi.

Yeni tedavi yöntemi; 
Entegre Kinetik Nöroloji

sempozyumda geleneksel tedavilere destek
niteliği taşıyan Entegre Kinetik nöroloji de
ele alındı. İrlanda Merkezli IKn Kurucusu Dr.
Ryan Foley, geliştirdikleri yeni metodu şu
cümlelerle aktardı: “ağrıya nörolojik açıdan,
farklı katmanlarda yaklaşıyoruz. nöroloji ve
sinir bilimlerindeki teorik bilgileri pratiğe ak-
tarma amacındayız. Girdi, süreç ve çıktı me-
toduyla çalışan beyin mekanizmasına, farklı
girdileri doğru zamanda vererek, çıktıyı de-
ğiştiren bir sistem geliştirdik. sadece deri ve
kas üzerinden değil; görsel, işitsel, koku gibi
tüm duyuları sinir katmanlarını uyarmak için
kullanıyoruz. Çünkü duyulardan biri, tehlike
anında daha dominant olabiliyor. amacımız
farklı disiplinlerin yerini almak değil. Mevcut
yaklaşımlara nörolojik eklemeler yapmak.”
DHa

Eğitim ve teknoloji paydaşlarının bir araya geleceği ‘Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ ile ‘Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi’nin lansmanı yapıldı

bu yıl 2 Mart’ta Radisson Blu Hotel
Şişli’de 6’ncısı düzenlenecek Eğitim
Teknolojileri Zirvesi ile 3 Mart’ta ilk
kez gerçekleşecek Ebeveyn ve Çocuk
Zirvesi’nin tanıtımı yapıldı. Tanıtım
toplantısında zirve danışma kurulun-
dan Ümit Sanlav ve zirve koordina-
törü Işıl Boy Ergül zirvenin içeriği
hakkında bilgi verdi.

6’ncı kez düzenleniyor

Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordina-
törü Işıl Boy Ergül konuşmasında, “2
Mart’ta Eğitim Teknolojileri Zirvesi dü-
zenleyeceğiz. Bizim buradaki amacımız
katılımcıları son teknolojilerle buluştur-
mak ve aynı zamanda onların bu tek-
nolojiyi deneyimlemesini sağlamak.
Çünkü sadece yeni teknolojileri görmek

önemli değil.
Katılımcıların,
özellikle de öğ-
retmenlerimizin
bunu sınıfla-
rında nasıl kulla-
nacakları
konusunda bilgi
ve deneyim sa-
hibi olmasını
önemsiyoruz.
Bir sonraki gün

de ebeveyn ve çocuk zirvesini düzenle-
yeceğiz. Bu zirve bu sene ilk kez düzen-
lenecek. Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ni
aslında 6’ncı kez düzenliyoruz. Oradan
çok güzel bir deneyimiz var. Biz de bu
deneyimimizi diğer etkinliğimize aktar-
mak istedik. Buradaki amacımız aileler

ile çocukları bu konu hakkında bilgilen-
dirmek ve onların birlikte dopdolu et-
kinliklerle donatılmış bir gün
geçirmelerini sağlamak” ifadelerini kul-
landı.

Sokaklardan daha tehlikeli

İnternet ortamının sokaklardan daha
tehlikeli olduğuna dikkat çeken Işıl Boy
Ergül, “Bir normal kimliğimiz, bir de
sanal kimliğimiz var. Bu sana kimliği-
mizi kullanmayı mutlaka öğrenmeliyiz
ve aynı zamanda bunu çocuklarımıza
da söylemeliyiz. Aslında internet sokak-
tan çok daha tehlikeli. Çocuklarımızı
sokağa gönderdiğimiz zaman mutlaka
arkasından bakıyoruz ama internette
oyun oynarken bazen hiç bakma gereği
duymuyoruz” diye konuştu. DHA

Çocuklar için büyük zirve

Yıldız
Melek 
Aksoylu

Uz. Dr. 
Pınar Balcı

Işıl Boy
Ergül
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M erkezi Taksim
Meydanı’nda olan
bir turizm firma-

sına çoğu geçmiş aylara ait
son 10 günde 300’e yakın tra-
fik cezası geldi. Turizm fir-
ması yetkilisi Vesim Kır,
“Araçlarımız bütün bölgelere
gidip gelirler. Bize cezalar
gelir, günde bir tane, iki tane,
üç tane ama son bir hafta, 10
gün içinde Fatih bölgesindeki
3 mmidibüse toplamda 300'e
yakın ceza geldi. Trafik ceza-
ları hep aynı bölgeden ve tra-
fik işaret levhasına uymamak
suçundan geldi. Bir tane iki
taneye alışmıştık ama böyle
toplu halde geldiği zaman
şok oldum ve bir yanlışlık ol-
duğunu düşündüm. Başkası
olsa belki kalp krizi geçirir”
dedi.

Çoğu geçmiş döneme ait

Cezaların çoğunun geçmiş
aylara ait olduğunu söyleyen

Vesim Kır, “3 tur otobüsü-
müze yaklaşık 50 bin liralık
ceza yazılmış. Cezaların çoğu
da Ağustos, Eylül ve Ekim
aylarına ait. Bir ceza kesilir
bu bir hafta içinde gönderilir
ya da en fazla 1 ay gecikme
olabilir. Ama bu cezalar geç-
miş dönemlere ait. Şu anda
ne yapacağımı ben de bilmi-
yorum. Ben 'yarın kaç tane
ceza gelecek' bilmiyorum.
Ben çok tedirginim. Cezalar
kesilmiş ödemek zorundayız.

Amacımız işimizi yapıp
ülkemizi tanıtmak

"Biz buraya turistleri getir-
mek için neler harcıyoruz"
diyen Kır, "Turistleri getirdik-
ten sonra da böyle bir mua-
meleyle karşılaşmayı hak
etmiyoruz. Bizim amacımız
ülkemizi tanıtmak işimizi
yapmak. Bu konuda devletin
bize yardımcı olması lazım"
açıklamasını yaptı. DHA

3

Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip
Pearl of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok
olarak kurulmu�tur. 5000 m2 ye�il ve sosyal alan içine
yerle�tirilmi� 100 daire ve ticari dükkân siz de�erli
dostlar�m�z�n be�enisine sunulmu�tur. 

Ak�ll� ev, yeti�kin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk
oyun alanlar�, yürüyü� yollar� ve kamelyalar, ortak alan-
lar için jeneratör,  peyzaj düzenlemesi, kapal�
otopark, 

7/24 güvenli�iyle hayallerinizdeki olanaklar� bir
arada bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanm�� 2+1 ve 3+1
daire seçenekleriyle hayalinize en uygun seçene�i
sunar. 

Deireler ak�ll� sistem donat�lm�� olup, ankeastre,
klima ve %100 beslemeli jeneratör standart kon-
for donat�lar�d�r. 

Güne ku� sesleriyle e�siz deniz manzaras�yla uyan-
mak... �ehre ve olanaklara yak�n ancak karga�adan
uzak, tam size ve aileniz göre bir �yuva� projesi; Pearl

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri�nin yeni gözdesi...
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Beyoğlu'nda bir turizm firmasına son 10 günde gelen 300’e yakın trafik cezası, firma 
yöneticilerini şaşkına çevirdi. Firma yetkilisi Vesim Kır, 6 otobüs ve 10 midibüsleri bulunduğunu
belirterek, "Bir iki tane cezaya alışmıştık ama böyle toplu geldiği zaman şok oldum” dedi

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

10 GuNDE 300 
TRAFıK CEZASı!

kaza, dün saat
15.30 sıralarında 
Denizköşkler Cadde-
si’nde meydana

geldi. Market işleten Dursun 
D, 34 VIS 30 plakalı kapalı kasa
minibüsü ile giderken, belediye
işçisi Sebahattin Tezcan’a
çarptı. Tezcan, çarpmanın etki-
siyle düşünce başını çarpıp ya-
ralandı. 

Vatandaşlar yardım etti

İhbar üzerine 112 Acil ve Avcı-
lar Emniyet Müdürlüğü ekiple-
rine haber verildi. Sevk edilen
görevliler, başı kanayan Tezcan’a
ilk müdahaleyi yaptı. 112 ekipleri
yaralıyı sedyeye alacağı sırada,
sağlık ekiplerine çevrede topla-
nanlar da yardım etmek istedi.

Görevliler, yardımı kabul eder-
ken, vatandaşlardan boyundu-
ruk taktıkları yaralının kemerden,
dizlerden ve omuzdan kaldırıl-
masına dikkat etmelerini istedi.
Yaralı sağlık ekipleri ve vatandaş-

lar tarafından dikkatli bir bi-
çimde sedyeye konuldu. Ambu-
lansa alınan yaralı, hastaneye
kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ye-
rinde tespit yaptı. Minibüsü kul-
lanan Dursun D, "Karşıdan bir

araç geliyordu. Ondan kaçmak
istedim. O sırada direksiyonu kı-
rınca yolun karşısına geçmeye
çalışan yayaya çarptım” dedi.
Dursun D, ifadesi alınmak üzere
karakola götürüldü.  DHA

Turizm firması yet-
kilisi Vesim Kır,
“Cezaların çoğu
Ağustos, Eylül ve
Ekim aylarına ait.
Bir ceza kesilir bu
bir hafta içinde
gönderilir ya da en
fazla 1 ay gecikme
olabilir” dedi. 

Avcılar'da meydana
gelen trafik kazasında

1 kişi yaralandı.
Minibüsü kullanan 

Dursun D, "Karşıdan bir
araç geliyordu. Ondan

kaçmak istedim. 
O sırada direksiyonu

kırınca yolun karşısına
geçmeye çalışan

yayaya çarptım” dedi

Araçtan kaçtı
yayaya çarptı

Havada büyük panik
Türk Hava Yolları (THY) 'nın İstanbul-New York seferini yapan
yolcu uçağı New York havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa
girdi. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli yaralandı

thy'nin TK-01
sefer sayılı İstanbul
- New York seferini

yapan TC-JJG kuyruk tescilli
uçağı 326 yolcusuyla New
York Havalimanı'na iniş yap-
mak üzere alçalmaya başladı.
Bu sırada türbülansa girerken
uçakta büyük panik yaşandı. 

Sorunsuz iniş yaptı

Olay nedeniyle uçakta türbü-
lanstan kurtulan THY uçağı
daha sonra havalimanına so-
runsuz şekilde inişini gerçek-
leşti. Olayda 28 yolcu ve 2
kabin ekibi hafif şekilde yara-
lanarak hastaneye kaldırıldı.

İnceleme yapıldı

Konuyla ilgili olarak bir açık-
lama yapan THY Basın Mü-
şavirliği, “Uçuş ve yolcu
güvenliğini her zaman ön
planda tutan Türk Hava Yol-
ları, yaşanan olay nedeniyle
büyük üzüntü duymaktadır.
Yolcularımızın ve ekibimizin

sağlık durumu yakından
takip edilmektedirbilgisini
verdi. Uçak olaydan sonra
kapsamlı bir teknik bakıma
alındı. Yapılan incelemeler

sonucunda bir aksaklık gö-
rülmedi ve yeni yolcularını
alan THY uçağı İstanbul 
seferini yapmak üzere hava-
landı.  DHA

Yaralanan 28 yolcu ve 2 kabin ekibi hastaneye kaldırıldı.
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Fatih'te bulunan
eğlence mekanına
sabah saatlerinde

gelen 3 polis işyeri kapanmak
üzere olduğu için içeri alın-
mayınca çıkan kavgada 1 kişi
bacağından silahla vurularak
yaralandı. Olayla ilgili 3'ü
polis 10 kişi hakkında işlem
başlatıldı. 3 polis memuru
açığa alındı.

Hafif yaralandı

Olay, Fatih Küçüklanga Cad-
desi'nde bulunan bir eğlence
mekanına sabah saat 06.00
sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre eğlenmek için

işyerine gelen polis memuru
A.Ö., O.G. ve Ö.U. , işye-
rinde çalışanlar tarafından
kapanmak üzere olduğu ge-
rekçesiyle içeriye alınmadı.
Bunun üzerine yaşanan tar-
tışmada polislerle işyeri çalı-
şanları arasında kavga çıktı.
Kavgaya karışan polislerden
birisi silahını çekerek işye-
rinde güvenlik görevlisi ola-
rak çalışan M.Y.'yi
bacağından hafif bir şekilde
yaraladı. 

Sağlık durumu iyi 

Silah sesleri üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri

sevk edildi. İşyeri çalışanı
M.Y. Samatya'da bulunan
İstanbul Eğitim Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.Y.'nin sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenildi. Olay ye-
rine gelen polis ekipleri silahlı
kavgaya karışan 3'ü polis top-
lam 10 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheli 3'ü
polis toplam 10 kişi sorgulan-
mak üzere Fatih Asayiş Büro
Amirliği'ne götürüldü. Şüp-
heli polisler A.Ö., O.G. ve
Ö.U. İstanbul Emniyet Mü-
dürü Mustafa Çalışkan'ın ta-
limatı doğrultusunda açığa
alındı. DHA

Kaçakçılar tutuklandı
Göçmen
kaçakçılığı
yapan şüp-

helilere yönelik yapı-
lan operasyonda
gözaltına alınan 3
şüpheli tutuklandı. İs-
tanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Göçmen
Kaçakçılığı ve İnsan
Ticareti ile Mücadele
Şube Müdürlüğü
ekipleri, "Göçmen Ka-
çakçılığı" ve "Resmi
Belgede Sahtecilik"
konularında yapılan

çalışmalar kapsa-
mında İran uyruklu
S.E., S.A. ve G.C.'yi
gözaltına aldı. Şüphe-
lilerin Beyoğlu'ndaki
adreslerinde yapılan
aramalarda ise 30
adet pasaport, 39 adet
silikon mühür, 22 adet
hudut giriş çıkış
damga kalıbı, 2 adet
dizüstü bilgisayar, 9
adet cep telefonu ele
geçirildi. 3 şüpheli tu-
tuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA

Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca
Gişeler yakınında sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği araç

önce bariyerlere çarptı, ardından elektirik dire-
ğine çarparak durdu. Sürücü hafif yaralanır-
ken, kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik
yoğunluğu oluştu. 

Sürücünün durumu iyi 

Olay saat 12:00 sıralarında Ümraniye TEM
Otoyolu Çamlıca Gişeler -Edirne istikame-
tinde meydana geldi. İddaya göre 34 AFT 532
plakalı araç sürücüsü
Atakan Avcı Çamlıca
Gişeler mevkiinde direk-
siyon hakimiyetini kay-
bederek bariyerlere

çarptı. Bariyerleri aşan lüks araç yol kenarın-
daki elektrik direğine çarparak durabildi. Sü-
rücü Avcı, hafif şekilde yaralanırken TEM
otoyolunda uzun trafik kuyrukları oluştu. Avcı
olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi, ar-
dından kazaya ilişkin polise ifade verdi. Olayı
gören Mustafa Ergün, "Emniyet şeridinden
60 veya 80 km hızla geliyordu. Direksiyon ha-
kimiyetini kaybedip emniyet şeridine girip di-
reğe çarptığını ve takla attığını gördüm.
Sürücünün durumu gayet iyi problem yok”
açıklamasını yaptı.  DHA

Kaza trafiği kilitledi

Sabah saatlerinde bir eğlence mekanına
gelen 3 polis işyeri kapanmak üzere olduğu
için içeri alınmayınca çıkan kavgada 1 kişi
bacağından silahla vurularak yaralandı. 



31 MART
yerel seçimleri
öncesi seçim

çalışmalarını hızlandıran
CHP Beyoğlu Belediye
Başkan Adayı Alper Taş,
muhtarlarla bir araya
geldi. Beyoğlu’nun so-
runları ve çözüm önerile-
rine dair muhtarlara bilgi
veren Alper Taş, muhtar-
ların Beyoğlu’nun 45
mahallesinde kuracakları
mahalle meclislerinin en
kilit unsurlarından ola-
caklarını ifade etti.

Destek sunacağız

Muhtarların sorunlarını
dinleyen Alper Taş, Be-
yoğlu’nda doğrudan de-
mokrasinin tesisi için
muhtarların çalışma ko-
şullarını iyileştireceklerini
söyledi. Belediyenin des-
tek konusunda muhtar-
lar arasında ayrımcılığa
gittiği dile getirilirken,
Alper Taş, “Hangi gö-
rüşe, etnik kökene ve
inanca sahip olursa
olsun tüm muhtarlara
eşit davranacağız ve
muhtarlarımıza her türlü
desteği sunacağız” dedi.

esnaftan tepki 

Muhtarlarla yapılan
kahvaltının ardından Fe-
tihtepe Mahallesi’ne
esnaf ziyareti gerçekleşti-
ren Alper Taş’a bölge-
deki vatandaşlar büyük
ilgi gösterdi. Bir bölge
esnafı 12 yıldır AK Parti
üyesi olduğunu ifade
ederek, "Dükkânımın ki-
rasından daha fazla
vergi talep ediyorlar.
Yüksek vergilerden bık-
tık. Her seçimde AK

Y aşam Vadisi’nde sporseverleri bir
araya getiren “Hadi yürü Beylik-
düzü” etkinliği yoğun bir katılımla

gerçekleşti. Beylikdüzü Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği
etkinliğe eşi ve oğluyla katılan CHP Bey-
likdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet
Murat Çalık, emeği geçenlere teşekkürle-
rini iletti. Yaptığı konuşmada Yaşam Va-
disi’ne de değinen Çalık, “Bakan gözler
görmüyor, görenler de eskiden yapıldı
zannediyor ”ifadelerini kullandı.

Bakan gözleR göRmüyoR

Konuşmasının devamında Yaşam Vadisi
ve yeşil alan konusuna da değinen Çalık,
"Bazıları Beylikdüzü’nün ne kadar yeşil
olduğunu görmüyor olabilir. Hedefimiz
kişi başına düşen yeşil alanı 16.5 metre-

kareye çıkarmak ve bu Avrupa standart-
larında bir hedef. Şu an maalesef kişi ba-
şına 1 metrekare yeşil alan bile
düşmeyen ilçelerimiz var. Yaşam Vadisi
bizim vazgeçilmezimiz. Bakan gözler gör-
müyor, görenler de eskiden yapıldı zan-
nediyor. Bazı arkadaşlarımız bu kentte
yeni var olmaya ve 1 senedir burada ya-
şamaya başladı. Hatta gündüzleri yaşa-
maya başladı o yüzden kentin gecesini
de bilmiyorlar. Çünkü başka ilçede ika-
met ediyorlar. Bu kardeşiniz de bir Şehir
Plancısı olarak Beylikdüzü’nün 20 yılına
şahitlik etti. Şimdiye kadar ki süreçlerde
hizmet etmiş bütün siyasetçilere teşek-
kür etmesini de biliyoruz. Biz, bizden
önce de yapılan güzellikleri alkışlamasını
bilen bir anlayıştan geliyoruz" ifadelerini
kullandı.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM
A.Ş. GAZETE İHALE İLANI (ZEYİLNAME 1)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     (Basın:960923)

PAZARTESİ 11 MART 20194 İSTANBUL

Engellilere Yönelik Sosyal Organizasyonlar Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/91123
1-İdarenin
a) Adresi : Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Kasımpaşa BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 21244999661 - 2122521104
c) Elektronik Posta Adresi : engelliler@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 43 Kalem Engellilere Yönelik Sosyal Organizasyonlar Hizmet Alımı İşiAyrıntılı bilgiye 

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul ili sınırları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.04.2019, işin bitiş tarihi 18.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü 

İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 02.04.2019 - 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 görevli-
leri 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 alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
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, ye-
minli 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 bilançonun gerekli kriterle-
rin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kri-
terlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşa-
vir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,Sunulan bilanço veya
eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gös-
terilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının or-
talaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.
Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da
vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belge-
lerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilir-
ler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına
bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, iha-
lenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin pa-
rasal 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 orta-
laması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu
gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda,
gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az ol-
mamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü organizasyon ( gezi, açık veya kapalı salon programları, tören, sergi, seminer, kongre, çalıştay, sempozyum,
fuar vb. organizasyonları ve eğitim hizmetlerinden herhangi biri)  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 69 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Kasımpaşa - BEYOĞLU / İSTANBUL 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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf
Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebile-
ceği 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 imzalanacak-
tır.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.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:961179)

Beylikdüzü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yaşam 
Vadisi’nde düzenlenen “Hadi Yürü Beylikdüzü” sabah yürüyüşü 

etkinliğine katılan Mehmet Murat Çalık, “Bazıları Beylikdüzü’nde ne
kadar yeşil alan olduğunu görmüyor. Şu an kişi başına 9.5 metrekare
yeşil alan düşüyor ve biz bunu 16.5 metreye kadar çıkaracağız” dedi

HADI YURU
BEYLIKDUZU

İhale Adı 2019 YILI AG YG KABLO 
BAŞLIĞI - EK MUF ALIMI

İhale Sahibi İstanbul Anadolu Yakası 
Şirket Elektrik Dağıtım A.Ş.
İletişim ece.kozbay@baskentedas.com.tr
Telefon 0216 500 64 00
Fax 0216 500 66 66
Web https://www.ayedas.com.tr
İhale Türü AÇIK EKSİLTME
İşin Süresi 1 YIL
Geçici Teminat Teklif bedelinin %1'i
Oranı
Teklif Geçerlilik 60 GÜN
Süresi
İhalenin Yeri BAŞKENT ELEKTRİK 

DAĞITIM A.Ş. KIZILIRMAK 
MAH. UFUK ÜNV. CAD. NO:1 
BAŞKENT KULE 
ÇUKURAMBAR/ANKARA

İhalenin Bitiş 13.3.2019 10:30
Tarihi
Zeyilname BİRİM FİYAT TEKLİF 
Açıklaması CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK

B ir erkek olarak kadını yazmak
kolay olmamalı. Ne düşünür ka-
dınlar, ülkemizde kadın olmanın

zorluklarını ancak tam anlamıyla kadın-
lar bilir. Ama yaşadığımız bu hayatta
kadını mercek altına almak istersek ya-
kından izlersek çok acı tablolarla karşı-
laşırız. Bu konuda istatiki veriler ve
grafikler zaten bunu gösteriyor.

Kadınların şiddete, tecavüzlere her tür
deformasyona uğratıldıkları apaçık orta-
dadır görmek isteyenler, anlamak iste-
yenler için. Cumhuriyet hükümetlerinde
teori söylemler değil de uyduruk kaydırık
yasalara rağmen ülkemizde kadına gere-
ğince hak ettiği değer verilmedi. Sadece

istismar edildi. Sesi duyulmadı. Hakları
verilmedi. İlerleyen bilime ve gelişen uy-
garlığa rağmen; sosyal sosyoloji analiz
edildiğinde kadınların vahim durumunu
gör(e)memek için kör olmak gerek.

Kadınlarımızın kaçta kaçı üniversite
mezunu erkeklere verilen önem kadın-
lara veriliyor mu? Oysa yasalarda kadın
erkek eşittir diye yazar. Ancak o eşitlik
yazıda kalır. Uygulanmayan yasalarda
kalır. Pratiğe bakıldığında gerçekten
eşitler mi?

Dikkat ediyorumda sayıları milyonları
bulan kadınların oy’larını almak isteyen
maskeli erkek siyasiler bu durumda da
kadını yalanlarıyla aldatma ve kandırma

sloganlarla yola çıkıyorlar. Ça-
lışmayan kadınlara istihdam ve iş im-
kanları çoğaltacak. Kendilerine güvenilir
kreşler açılacak çocuklarını gönül rahat-
lığıyla verebilecekleri. Bu tür yalan slo-
ganların sayılarını yazmakla bitiremem
fakat hep söylediler hep vaadettiler ama
hep söylemlerden öteye gidilmedi.

Oysa dünya tarihini analiz edersek 
ne de çok isimleri tarihe geçmiş nice
kadın bilim insanlarına rastlarsınız.
Hatta astronot olarak uzaya 

gidenler bile vardırlar.
İşin en garibi kadın siyasiler bakanlar.

Vekiller bile bu konuya kadınca gerektiği
gibi kadına eğilmediler haklarını savun-
madılar yahut o fırsat verilmedi kendile-
rine. Kadının seçme ve seçilme hakkı bir
çok batı ülkelerinden önce verilmişti
kendilerine peki istenilen miktarda seçi-
lebildiler mi? Hayatın her alanında ken-
dilerine düşen görevleri büyük
başarılarla yerine getiren kadınlar ger-
çekten erkeklerle eşit olabildiler mi? Hiç
inanmıyorum ama inanmak isterdim. En
çarpıcı ver gerçek örneği şu an parle-
mentoda kadın vekillerimizin bakanları-
mızın sayılarına bir bakmanız beni haklı
çıkaracaktır. Hani kadın ve erkek eşitliği
nerede kaldı o zaman çarpıcı bir cüm-
leyle önemli bir hatırlatma yapmak isti-

yorum dikkat ederseniz yüce Allah cen-
netini kadınların ayaklarının altına serdi.
Kadına armağan etti. Erkeklere değil.

İşte yine bir seçim arefesindeyiz. Yine
kadınlara yönelik oltalar,yalanlar kan-
dırmalar hayali vaadler kadınları bekli-
yor. Sadece oy’larını almak pahasına
söylenen yalanlar yalanlar yalanlar. 

Dilerim geçmişten ders alıp bu olta-
lara,bu yalanlara bu siyasi cambazlara
adeta at hırsızlarına inanmayacak ve ya-
pılması gerekeni yapacaklardır ülkemiz-
deki kadınlar, kadın seçmenler. Ben
kadın haklarını amatörce ama kalben
savunan biriyim yaşadığım sürece bu
kadın konularını gündemden düşürmeye-
cek ve hep sıcak tutacağım bilgim bece-
rimce. Sizleri seviyorum dünya
kadınları.

Ülkemizde kadın olmak
Mehmet EKMEN

mehmet47ekmen@hotmail.com

DİCLEDEN DAMLALAR

Muhtarlar kilit olacak
Parti adaylarına oy verdim
fakat bu kez AK Parti’ye
benden oy çıkmaz" dedi.
Bölgedeki vatandaşlar kent-
sel dönüşümün yerinde ol-
ması ve belediye tarafından
desteklenmesini isterken,

Alper Taş ise kentsel dönü-
şüm planlarını vatandaş-
larla birlikte
oluşturacaklarını ve halkın
izni olmayan hiçbir projeye
onay vermeyeceklerini 
yineledi.



Binali Yıldırım eşi Se-
miha Yıldırım ile birlikte
Bakırköy'de

Malatyalı İş Adamları
Derneği (MİAD)
tarafından bir
otelde düzenle-
nen toplantıda
konuştu. İstan-
bul'da 500 bine
yakın Malat-
yalı oldu-
ğunu, pek
çoğunun da
Bakırköy'de
ikamet ettiğini
söyledi. Yıldırım,
Belediye Baş-
kan

Adayı Mehmet Umur'a destek isteye-
rek, İstanbul'da yaşayan herkesin

hem geleneklerini yaşattıklarını
hem de memleket hasretini

gönüllerinde besleyerek
evlatlarına aşıladıklarını
dile getirdi.

Birlikte çalışacağız

Yıldırım, "Nereli olur-
sak olalım, bizim
ortak geleceğimiz,
evimiz İstanbul' diyo-

ruz. İstanbul için bir-
likte çalışacağız.

İstanbul'u hep birlikte
Türkiye ekonomisinin lo-

komotif yapmaya devam
edeceğiz. O yüzden İstan-

bullu bilincini güçlendir-
mek ve yaşam

kalitesini ar-
tırmak

birinci görevimiz olacak. İstanbul'da
en büyük problem trafik ve ulaşımdır.
Raylı sistemin payını yüzde 48'e çıka-
racağız. Bakırköy de şüphesiz bun-
dan faydalanacaktır. Bakırköy,
banliyö hattına kavuşuyor. Ayın
12'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın
iştirakiyle bu hattı açacağız. Hayırlı
uğurlu olsun. 4 metro hattı Bakır-
köy'den geçecek" dedi.

Seçim arifesindeyiz

Seçime Cumhur İttifakı olarak girdik-
lerini dile getiren Yıldırım, bu ittifakın,
bayrak, toprak, memleket, vatan için
bir araya geldiğini belirterek, "Ne ol-
duysa işler, Malatya'da başımıza
geldi. Cumhurbaşkanımızla birlikte
Malatya'da bir toplantıya katıldık.
Açık hava toplantısında dedik ki, 'Al-
lah'ına kurban Malatya. Gadanızı
alayım Malatya' Ondan sonra kendi-
mizi Başbakanlık koltuğunda bulduk.
Bugün de bir seçim arifesindeyiz.
Malatyalı hemşehrilerimize güveniyo-
rum. Ülkemizi muasır medeniyetler
seviyesine birlikte çıkaracağız" ifadele-
rini kullandı. DHA
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İlhami IŞIK

ZAYİ İLANLARI
09.06.2016 tarihli kimlik öncesi başvuru belgemizi 

kaybettik. Hükümsüzdür. Mahmoud Abdo / Walid Addo

Geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Evin Hasan 

A medspor oyuncusu Mansur Çalar için bir
twit attım ve bu cezayı protesto ettiğimi
söyledim ama ön yargılara teslim olmuş

arkadaşlar inanılmaz bir tepki verdiler. Bana yö-
nelik eleştirilerin yönü lince doğru gitmeye 
başladı.

Şimdi soruyorum;
Elinizi vicdanınıza koyun ve öyle okuyun...

1. Amed spor bir terörist takımsa ve oyuncu-
ları teröristse niçin ve neden futbol oynamasına
izin veriliyor.

Terörizm ve terör bir insanlık suçudur.
Suç ve suçlu yokken bile yıldırım hızıyla soruş-

turma açan sayın savcı ve mahkemeler neden bu
Amedsporu kapatmıyor ve yargılamıyor.

Yok terörist değilse neden ve niçin sürekli terö-
rist muamelesi görüyor ve sürekli suçlanıyor. Hor-
lanıyor ve saldırıya uğruyor.

Soruyorum neden ve niçin.

2. Gelelim jilet olayına;
Allah için peygamber hakkı için toplam olay

yeri 5 metre kare ve bir jilet kullanıldığı 
söyleniyor.

Nerede bu jilet niye ortada yok.
Suç aleti değil mi?
5 metre karede iğne bile bulunur.
Onlarca futbolcu,
hakem
gözlemci
polis var ve 5 metre karede bir jileti bulamıyor.
Bu nasıl oluyor hiç sordunuz mu?
Bir insanı suçlayacaksınız ama suç aletini bul-

mayacaksınız niye sormuyorsunuz?

3. Evet orada bir kavga var.
Sportmence olmayan davranış var.
Ama orada terörizm ve jilet yok.
Çizikler kavga anında tırnakların sert sürtmesi

ve çizmesi ile oluşmuş olabilir.
Bunun örneği çoktur.
Google'a girdiğinizde tırnakla böyle yaralama-

lara sebep olmuş çok fotoğraf görürsünüz.
Ama önyargılardan ötürü, peşin suçlamalar-

dan ötürü derdimizi anlatamıyoruz.

4. Raporlarda ‘kesici alet kullanılmıştır’ diye
bir ibare bile yok.

Eğer kesici alet yani jilet kullanılsaydı raporda
kesici alet ile yaralanma olduğu söylenirdi. 

Yani gerçek kurgu videolarda değil raporlarda
yazılırdı.

5. Tüm bunlara rağmen Amedspor oyuncusu
Mansur Çalar’a ceza verilmeli ama bu ceza ömür
boyu men cezası olmamalı diyorum ve benim 
kınadığım da budur.

Suçu sabit olmadığından bu ceza kabul edile-
cek bir ceza değildir.

Yarın jilet kullandığına dair bir sabit suç 
olduğu kesinleşirse elbette bir daha futbol oyna-
masına izin verilmemeli...

Benim söylediğim meramım bu;
Ne olur artık insanları terör ve terörizm ile

suçlamaktan vazgeçin. 
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Mansur Çalar ve vicdan

Saraciye Sanayicileri Derneği
8. Olağan Genel Kurulu

2 Nisan 2019 Salı günü, Akgün Oteli Adnan
Menderes Bulvarı, Topkapı adresinde saat
13.30’da yapılacaktır, çoğunluk sağlanama-
ması halinde, 9 Nisan 2019 Salı günü çoğun-
luğa bakılmaksızın aynı saatte ve aynı yerde
yapılacaktır. 
Olağan Genel Kurula katılımız önemli olduğu
için gereğinin yapılmasını istirham ederiz. Ka-
tılımın yüksek olması, alınacak kararlar ve yeni
seçilecek yönetim kurulunu etkileyecektir.
Saygılarımızla,

Saraciye Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu  

GÜNDEM
1- Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu
2- Divan Heyetinin seçimi ve heyete toplantı
tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
3- 2017-2019 Yönetim Kurulu faaliyet rapo-
runun okunması ve müzakeresi,
4- 2017-2019 Gelir – Gider çizelgelerinin
okunması müzakeresi,
5- Denetleme Kurulu Faaliyet raporunun
okunması ve müzakeresi,
6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun
ayrı ayrı ibrası
7- 2019-2021 Dönemi Yeni Yönetim Kurulu
Üyelerinin Seçilmesi,
8-  2019-2021 Dönemi Yeni Denetleme Ku-
rulu Üyelerinin Seçimi,
9-  2019-2021 Dönemi Yeni Disiplin Kurulu
Üyelerinin Seçimi,
10- 2019-2020 ve 2020-2021 Dönemi Tahmini
Bütçenin Okunması, müzakere edilmesi ve
onaylanması,
11- Yeni Üye Giriş aidatının iptaline ilişkin
tüzük değişikliğinin müzakeresi,
12- Dilek ve Temenniler.
13- Kapanış.

OY VERMEYENLERE
LAKAP TAKIYORLAR!
Tuzla’da konuşan CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, herkesin oyuna talip 
olduğunu söyledi. “Diyorlar ki, bana oy verenler, vermeyenler. Bende diyorum ki
yok, herkese hizmet edeceğim” diyen İmamoğlu, “Oy vermeyenlere lakap
takıyorlar, oy vermeyenlere isim veriyorlar, oy vermeyenleri ayrıştırıyorlar” dedi

C umhuriyet Halk Partisi İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Ekrem İmamoğlu, seçim çalışma-

ları kapsamında Tuzla Şifa Mahallesi'nde
miting yaptı. Konuşma yapacağı plat-
forma eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte
Ekrem İmamoğlu, "Ben eşimle beraber
bugün Tuzla'ya geldim. Sizleri eşimle se-
lamlıyorum" diyerek konuşmasına başladı.
Herkesin oyuna talip olduğunu söyleyen
İmamoğlu, "Herkesin oyunun hakkını da
vereceğimden eminim. Diyorlar ki, bana
oy verenler, vermeyenler. Bende diyorum
ki yok, herkese hizmet edeceğim. Oy ver-
meyenlere lakap takıyorlar, oy vermeyen-

lere isim veriyorlar, oy vermeyenleri ayrıştı-
rıyorlar. Ağzıma alamam, ahlakım müsait
değil, tanımlıyorlar. Biliyorsunuz ne dedik-
lerini. Bana anneciğim dedi ki; hiç küfür
etme. Ben küfür etmeyi sevmem, kötü söz
söylemeyi sevmem" dedi.

Tuzla'ya metro getireceğiz

"Tuzla metrosunu çok önemsiyoruz" diyen
İmamoğlu, "Tuzla metrosunu mutlaka ilk
5 yılda Tuzla'ya getireceğiz. Sizi aldatma-
yacağız. O kadar çok şey var ki, eksik söy-
lemeyeyim. Sadece Tavşantepe-Tuzla
metro hattı değil aynı zamanda Sabiha
Gökçen-Tuzla Sanayiye de metro hattını

getireceğiz. Bakın iki hatta Tuzla'yı güzel-
leştireceğiz. Aynı zamanda Tuzla'da en
büyük yaşam vadilerinden birini müjdele-
dik. Ve bu yaşam vadileri çocuklarımızın,
ailelerimizin kolaylıkla gidip gezeceği,
mutlu olacağı ve bu şehrin alacağı yerler
olacak" diye konuştu. İstanbul İttifakının
oyuna talip olduğunu söyleyen İmamoğlu,
"HDP'linin de oyuna talibim. Ak Partili'nin
de oyuna talibim. MHP'linin de oyuna ta-
libim. Saadetli'nin de oyuna talibim. Kar-
deşim ben Karadenizli'nin de oyuna
talibim, Trakyalının da oyuna talibim.
Göçmenin de, Kürt kardeşimin de. Herke-
sin oyuna talibim" dedi. DHA

Belgrad Ormanı'nda Eşi Dilek
İmamoğlu ile birlikte sabah yürü-
yüşüne çıkan Ekrem İmamoğlu,
“Artık İstanbul'un ekseninin başka
bir yöne evrilmesi lazım. Aslında

hep beraber bu tür alanlar var et-
memiz lazım bu kentte. Çok hızlıca

var etmeliyiz" dedi. Yürüyüşe CHP

Sarıyer Belediye Başkan adayı, mevcut
belediye başkanı Şükrü Genç ve spor
yapmaya gelen çok sayıda vatandaş da
eşlik etti. Belgrad Ormanı'nın dünya
güzeli doğa harikası bir bölge oldu-
ğunu belirten İmamoğlu, "Elbette her
bölgesiyle korunması gereken bir miras.
Ama bir şeyi başarmak lazım; İstan-

bul'a çok zarar verildi, çok kötü işler ya-
pıldı. Artık İstanbul'un ekseninin başka
bir yöne evrilmesi lazım. Aslında hep
beraber bu tür alanlar var etmemiz
lazım bu kentte. Çok hızlıca var etmeli-
yiz. Çünkü çok yıllar kaybedildi. Şehrin
önceliği böyle olmalı. İnanın bunu ba-
şarırız da" ifadelerini kullandı. 

istanbul’a büyük zarar verildi

imar revizyonu
öncelikli olmayacak
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali
Yıldırım, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilmesi halinde, imar revizyon
dosyalarının İBB Meclisi'nin öncelikli konuları arasında olmayacağını söyledi

Beylikdüzü Bele-
diyesi Ek Hizmet
Binası'nın açılışı ger-

çekleştirildi. Beylikdüzü Beledi-
yesi tarafından Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri
Müdürlüğü, Çevre Koruma
Müdürlüğü ve Zabıta Müdür-
lüğü’nü içerisinde barındıran
Ek Hizmet Binası, Belediye
Başkanvekili Ömer Şatır’ın ka-
tılımıyla hizmete açıldı.

25 günde 25 açılış

Ek Hizmet Binası'nın açılışında
konuşan Ömer Şatır, "25 günde
25 yeni açılış yaptık. Tabi çok
güzel açılışlar yaptık. Bugün de
burada birim müdürlerimizin

çalışanlarımızın daha rahat ça-
lışabileceği, Beylikdüzü halkı-
mıza daha rahat hizmet
edebileceği, çok güzel bir me-
kânın açılışındayız. Sadece bu-
rası değil birçok hizmet
binamızın açılışını birlikte ya-
pacağız. Halkımız için yapılan
tüm hizmetler önemli ama hiz-
met yapan çalışan arkadaşları-
mız için de rahat
çalışabilmeleri, çalıştıkları yerde
huzurlu olabilmeleri için bu tür
binalar da çok önemli. İmar
planı nedeniyle terk edilmesi
gereken bir binayı Beylikdü-
zü’ne kazandırdık. Tüm mü-
dürlüklerimiz burada hizmet
verecekler" dedi. DHA

Ek hizmet binası hizmete açıldı

Kotil Ailesi’nden 
Selim Kotil’e destek

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim
Kotil, Kotil Ailesi ile Üsküdar'da kahvaltıda

bir araya geldi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Aytekin Kotil'in amcası olduğunu söyleyen Kotil,
ailesinin sol camiada önemli bir aile olduğunu ve
bugün hepsinin BTP'ye gönül verdiğini ifade etti.

İkinci Kotil dönemi 

Kotil ailesinin uzun yıllar boyunca CHP'de önemli bir
kutup olduğunu belirten Kotil, “Aytekin Kotil Amca-
mız, eski İBB Başkanıydı. Aytekin'in amcanın abisi,
Günay Amcamız BTP neferiydi. Günay Amcam, git-
tiği her yerde Prof. Dr. Haydar Baş'ı anlatır ve 'Haydar
Hoca sakallı Atatürk'tür' derdi. Babam Kazım Kotil,
Bülent Ecevit'in cenazesini omuzlarında taşıdı. Kendisi
aynı zamanda Bağımsız Türkiye Partisi’nin kurucusu-
dur. Bu aile Atatürk’ün izinde. Ama ne zamanki birileri
Atatürk’ün ilke ve görüşlerini terk etti, o zaman hepsi
BTP'ye katıldı. Aytekin Amcamın ömrü vefa etmedi,
etseydi o da Haydar Hocanın yanında siyaset yapa-
caktı. Allah izin verirse ben Aytekin Amcanın yapmaya
başladığı şeyleri tamamlayacağım ve yapmaya gücü-
nün yetmediği şeyleri de baştan yapacağım. Bugün,
Kotil Ailesi İstanbul’da 'İkinci Kotil Dönemi' diyor, he-
pinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. DHA Binali 

Yıldırım
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İstanbul Rami’de
93.5 dönümlük

arazi üzerine kurulu
olan iflas eden Uzel

Makine Traktör
Fabrikası'nın bina,

arazisi ile makine ve
teçhizatları açık

artırma usulü ile
yeniden satışa

çıkarıldı

G eçtiğimiz yıl bina ve arazisi için düzenle-
nen iki ihaleye alıcısı çıkmayınca satışı
düşmüştü. Arazi, yapılar, makine ve teç-

hizatın toplam değerinin açık artırma ilanında
446 milyon 139 bin TL olduğu gösterildi.Birinci
satış gününün 15 Nisan 2019 olduğu, ilk satış
gününde alıcı çıkmaması halinde 15 Mayıs’ta
ihale yenilenecek. Rami’de
bulunan 93 bin 547 metre-
karelik alanda, 150 yıl önce
fayton üretim atölyesi ola-
rak kurulan ve 1937 yılında
makine ve traktör fabrikası
olarak faaliyete geçen Uzel
Makine Traktör'ün binası,
arazisi, makine ve teçhizat-
ları yeniden açık artırma

usulü ile satışa çıkarıldı. İstanbul 1.İflas Dairesi
taşınmazın açık artırma ilanında satışa çıkarı-
lanların değeri 446 milyon 139 bin 553 TL ola-
rak gösterildi.

Değeri 415 milyon 631 bin TL 

Gösterilen değer içinde arsa değerlerin toplamı 

415 milyon 631 bin 600 TL, taşınmazlar üzerin-
deki yapının değerinin 14 milyon 975 bin 403
TL, makine ve teçhizatın değeri 15 milyon 150
bin 550 TL, elektrik değerinin ise 382 bin TL ol-
duğu bilgisine yer verildi. Birinci satış günü 15
Nisan 2019 günü saat 14:00-14:10 arası, ikinci
satış günü ise 15 Mayıs 2019 saat 14:00-14:10
olarak belirlendi. Satış yeri ise İstanbul Adalet
Sarayı 1.İflas Müdürlüğü B Blok 2.Kat Şişli İs-
tanbul adresi gösterildi. Birinci artırmanın 20
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr elektronik orta-
mında teklif verilebileceği ilanda belirtildi. DHA

İhale Kayıt Numarası :2019/106758
İşin Adı :Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi Büyük Balıklı 

Ermeni Mezarlığı Ve Küçük Balıklı Ermeni Mezarlığı Çevre 
Duvarları İnşaatı

İhale Türü - Usulü :Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi :Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440
b)Telefon ve faks numarası :2124494796 - 2124495090
c) Elektronik posta adresi :yapiisleriihale@ibb.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Restorasyon
b)Yapılacağı Yer :Zeytinburnu
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde
ç) İşin süresi :240 (İkiyüzKırk) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer :İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale 

İşleri Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mah. Çobançeşme 
Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL

b)Tarihi ve saati :04.04.2019 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöneti-
mindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                        
c)  Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları

dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren makbuzlar.
ç) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekalet-

name ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımla-

dığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-

sesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-
%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir ta-
rafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
h) Bu bent boş bırakılmıştır.

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zo-
runludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişili-
ğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki
ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak  (g) bendindeki belgeyi de sunmak
zorundadır.
4.2- Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 90 oranında, ihale konusu iş veya benzer iş-
lere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra
yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere
ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müd-
detçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış ol-
ması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili
kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu
kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.3.2. Bu bent boş bırakılmıştır.
4.3.3. Teknik Personel
Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli işyerinde devamlı
olarak bulundurmak zorundadır.
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi veya Mimar 5 Yıl Deneyimli
1 Şantiye Görevlisi Harita Mühendisi veya Harita Teknikeri 3 Yıl Deneyimli
1 Şantiye Görevlisi İş Güvenliği Uzmanı
4.3.4. Bu bent boş bırakılmıştır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair
Tebliğ de yer alan B/I Grubu işler kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik
veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır.
6 – Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye
katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsa-
mında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların
kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihin-
den (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
İhale Dokümanı 500 TL (beşyüz) Türk Lirası karşılığında,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Baş-
kanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü, Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1    Beyoğlu / İSTANBUL adresin-
den satın alınabilir.
7.2. İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuri-
yeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu
koşulu sağlaması gerekir.
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü
Zarf Teslim Bürosu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL adresine
elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile
gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendir-
meye alınmaz.
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
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 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (961175) 

145 KALEM MUHTELİF İLAÇ VE SERUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/89281
1-İdarenin
a)Adresi :Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 

34146 - BAKIRKÖY / İSTANBUL BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0212 449 46 24 / 0212 449 42 35 - 0212 449 42 40
c) Elektronik Posta Adresi :levazimayniyat@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :145 KALEM MUHTELİF İLAÇ VE SERUM ALIMI

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

b) Teslim yeri :Mallar İdarenin İstanbul ili sınırları içerisinde göstereceği 
noktalara teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi :1. Parti : Her bir kısımla ilgili olarak ihtiyaç listesinde yer 
alan her mal kaleminin toplam miktarının yarısı işe başlama 
tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim
edilecektir. İhtiyaç listesinde yer alan her bir kısma ait 
mallar tek partide teslim edilecek olup, teslimatlar 09:00 - 
15:00 saatleri arasında yapılabilecektir. 2. Parti : Her bir 
kısımla ilgili olarak ihtiyaç listesinde yer alan her mal 
kaleminin toplam miktarının diğer yarısı 15.10.2019 / 
15.12.2019 tarihleri arasında teslim edilecektir. İhtiyaç 
listesinde yer alan her bir kısma ait mallar tek partide teslim 
edilecek olup, teslimatlar 09:00 - 15:00 saatleri arasında 
yapılabilecektir.

3- İhalenin
a)Yapılacağı yer :İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale 

İşleri Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme
Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b)Tarihi ve saati :02.04.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin Ecza Deposu olması halinde, Ecza Deposu Ruhsatnamesi;
Üretici olması halinde ise; üretici olduğunu gösterir belge,
sunması zorunludur.
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 yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İlaç ve Serum satışı konusunda gerçekleştirilen işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında%
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 93 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Ek Hizmet Binası Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bul-
varı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in-
dirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdür-
lüğü Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstan-
bul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
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 üze-
rinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
İstekli olabilecekler, ''ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR" şerhini, ihale dokümanında belirtilen, ihale do-
kümanının satın alınabileceği veya ihale dokümanının ücretsiz görülebileceği idare adresinden (İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Osmaniye Mah.
Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul ) yaptırabilirler.
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Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann, kardeş belediye
olan Bağcılar’ın Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya seçim çalışmalarında destek vermek için

Türkiye’ye geldi. Çağırıcı için oy isteyen Peterman, “Aslında fazla söze gerek yok” dedi
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31 Mart Yerel
Seçimle-
rine az bir

süre kala Bağcılar’dan
Cumhur İttifakı adayı olan

Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da çalış-

malarına hız kesmeden
devam ediyor. Ziyaret ettiği

esnaftan, dolaştığı pazarlarda
ve kapısını çaldığı ilçe sakinle-

rinden yoğun ilgi gören Çağırıcı,
hem onları dinliyor hem de

2019-2024 plan ve projelerini an-
latıyor. Sabahın erken saatlerinden

gece yarılarına kadar gönül beledi-

yeciliği hedefi doğrultusunda çalış-
malar sürdüren Çağırıcı’ya, Bağcılar
Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan
Almanya Hamm Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Thomas Hunsteger
Petermann’dan da destek geldi.

Pazar gününü Çağırıcı’ya ayırdı

Tercümanıyla birlikte İstanbul’a
gelen Petermann, Pazar gününü
Çağırıcı’ya ayırdı. Petermann, Ça-
ğırıcı’yla gün boyu Bağcılar sokak-
larını dolaşıp vatandaşları
selamladı ve onlardan Çağırıcı için
oy istedi. Hava güzel olduğu için
dışarıda piknik yapan ailelerin sof-

ralarına oturan Petermann, onlarla
neşeli dakikalar geçirdi. Peter-
mann, “Lokman Başkan’dan
memnun musunuz?” diye sordu.
Aldığı “Evet” cevabı karşısında
“Ben de öyle düşünüyordum”
dedi.

Güzel çalışmalar yaptı

Petermann ziyaret edilen dernek
binalarında ise mikrofonu eline
alıp miting havasında konuşma
yaptı. Bağcılar’daki değişimden
bahseden Petermann, “Bugün bu-
rada olmaktan ve Lokman Baş-
kana seçim çalışmalarında az da

olsa destek olduğum için çok mut-
luyum. Bu ilçenin ne kadar çok de-
ğiştiğini en etkin şekilde
görenlerdenim. Burada yapılanla-
rın Bağcılar için, İstanbul için ve
Türkiye için çok iyi ve önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. Aslında fazla
söze gerek yok. Lokman Başkanın
doğru insan olduğunu doğru yerde
çalışmalar yaptığını 20 senedir gö-
rüyorum. Avrupa’yı kıskandıran
çalışmalar yapıyor. Lokman karde-
şimin aynı bu şekilde çalışmalarına
devam edeceğini ümit ediyorum.
Sizin de onu destekleyeceğinizden
şüphem yok” dedi.

Fakir Yılmaz
YazıYorsam sebebi Var

B ölgeye yönelik yatırımları desteklemesi
gerekirken adeta bir turizm şirketine dö-
nüşen önce yönetiminde ki valileri, bele-

diye başkanlarını, il genel meclis üyelerini
ardından önüne gelenle dünya gezileri yapmaya
devam eden Serhat Kalkınma Ajansı yani kısa
adı SERKA son olarak Rus Gazetecileri bölgeye
getirmiş.

Hem de Ardahan ve ilçelerinin Ruslardan ya-
kayı kurtarıp, vatan topaklarına katılışlarının 98.
yıl dönümünde.Yani, 'gelin görün sizden kurtul-
duktan sonra nasıl gelişip, büyüyüp göç vermeyip,
aldığımızı ve SERKA'nın da içinde bulunduğu
büyük kalkınma ajanlarının vede devletin kanalı
ile Ruslara anlatmak için!..

Ve aynı SERKA bölgeye getirdiği Rus Gazete-
cileri gezdirirken Ardahan merkezi onlardan sak-
layıp, valiye yada belediye başkanına getirmediği
gibi Ruslardan kalma caddeleri trafikten geçile-
mez durumda olan, yolları geçilemez olan kentin
içini de onlardan saklamış!

Bununla yetinmeyen SERKA onların geldiğin-
den haberi olmayan Ardahanlı gazeteciler de
haber vermeye gerek görmemiş..

Çünkü çok sevdiği Ardahanlı Gazeteciler ile
Rus Gazetecilerin bir araya gelmesine gerek gör-
memiş ve valilik, belediyelerin hatta siyasilerin
hazırladığı ve 'Al yapıştır' ile gazetecilik yapan-
lara 'Aha beni eleştiriyor, yatırıma değil gezilere,
toplantılara para harcıyorsunuz diyorsunuz,
bakın ben sizi davet etmesem de Rus gazetecileri
davet ettim' diyerek hazır haber postalamış.. Ve
bizimkiler de her zamanki gibi balık dalışı yap-
mış, 'Ya bizim haberimiz ve davetimiz niye yok'
demeden 'Rus Gazeteciler Kars'ın her yerini, Ar-
dahan ve Iğdır'da bir parçasını gezip hayran kal-
dılar' diyerek haber yapmışlar.

Neyse SERKA bunları yapa dursun gerçek an-
lamda habercilik yapan ve ilk haber verme yarışı
içinde gazeteciliğin en güzelini ortaya koyan biz-
lerin yaşadığı durumu da anlatacağım, belki tek
adam denen Putin ile idare edilen Rusya'nın Ga-
zeteciler de okur diye..

Geçtiğimiz gün Ardahan'da yaşanan ve ilk ha-
beri biz verip, kamuoyuna duyurunca adeta kı-
zılca kıyamet koptu.

Çünkü Ardahan Ceza Evi'nde yaşanan ve bir
askerin bıçaklanarak hayatını kayıp ettiği olayın
yaşanmasının üzerinde çok kısa bir süre içinde
bizde gazeteciliğimiz ortaya koyup, Erzincan'dan
Ardahan'a getirilirken elden kaçırılan ve Erme-
nistan'a kaçtığı ileri sürülen PKK'lının kaçması
olayı gibi bu olayı da haber olarak kamuoyuna
sunduk.

Tamamen haber dilinde yazılan ve kamuoyu-
nun bilgisine sunulan Ardahan Cezaevi haberi-
mizden bir hayli rahatsız olan ancak haberi
yapan bizleri değil, sitemizi yapan arkadaşımızı
arayıp, haberi kaldırmamızı isteyenler daha
sonra yaşanan gelişmelerle sitemizin bir süreli-
ğine kapanmasına neden oldular.

Çünkü duyulmaması gereken diye düşünülen
ancak biz yazınca valinin hatta Adalet Bakanlığı-
nın bile kabul edip, art arda açıklamalar yapmak
zorunda kaldığı olayın gizli kalmasından yana
olanlar varmış..

Yani Rusya'da olduğu gibi ülkemizde de tek
adam sisteminin yaşandığının iddia edildiği ül-
kemde ya kapanan, yada yapılan baskılar ile el
değiştiren basın ve medyanın haber yaparken de
birilerinin keyfini kaçırmayacak haberler yap-
ması istenmişti.

Ama Göle'de ki uyuşturucu operasyonun
hemen akabinde çok korumalı, ateşli ve kesici
aletlerin olmaması gereken Ardahan Cezaevinde
olay yaşanmış, bir asker hayatını kayıp etmiş ve
bu durum başta ekonomik kriz olmak üzere ülke-
nin gerçek gündemi gibi gizli kalmalıymış..

Yani Rus gazeteciler gibi bizlerin de her şeyi
toz pembe görmeliymişiz..

Ve öyle olmayanları baskı altına alıp ya içeri
atarız yada sitelerinin kapanmasını sağlarız diye
bir sitem geliştirilmiş de biz gerçek gazetecilerin
bundan haberi yokmuş..

Neyse Ardahan Cezaevinde yaşanan ve bir as-
kerin hayatını kayıp etmesine neden olan olay
gibi suçu sadece yaşanan gerçek bir olayı haber
yapıp, kamuoyuna duyuran bize de stresli bir gün
yaşatan olay bir kez aha gösterdi ki gazetecilik
gün geçtikçe zorlaşan bir ülkede biz hala demok-
rasi var inancıyla sandık başına, seçmeye ve seçil-
meye çalışmaktayız..

Hem de sonuçlarını beğenmediğimiz anket fir-
malarına da cezalar vermek için kolları sıvadığı-
mız şu günler de...

Rus gazeteciler ile
bizim gazeteciler...

PeTermann’ın almanya’da Türklere
ve müslümanlara yönelik güzel hizmet-
ler yaptığını dile getiren Çağırıcı da
şunları söyledi: “Kendisiyle 20 yıllık
dostluğumuz kardeşliğimiz var. Bizi
15 Temmuz’da da yalnız bırakma-
mıştı. Beni arayıp seçim çalışmala-
rımda yanımda olmak istediğini
söyledi. Çok yoğun olduğumuzu
yorulacağını söyledim bana ‘Bir
gün olsa da gelip sana yardım
edeceğim’ dedi. Bu hareketi bizi
çok mutlu etti. Kendisine çok te-
şekkür ediyorum. Biz de alman-
ya’daki seçim zamanı gidip
ona aynı dostluğu gösteriyo-
ruz.” Çalışmalarının ilk günkü
heyecan, azim ve gayretle
sürdüğünü de söyleyen Ça-
ğırıcı, “Her geçen gün kar-
şımızda birleşmeleri
görüyoruz. Vatanın bekçi-
liği ve selameti için mü-
cadele sadece askeri
cephede olmaz siyasi
alanda da çok önemli.
Çalışmalarımızı bu
önemle yapıyoruz”
dedi.

20 yıllık dostluğumuz var

ALMAN PETERMANN
CAGIRICI’YA OY ISTEDI

Tercümanıyla birlikte İstanbul’a gelen Petermann, Pazar gününü Çağırıcı’ya ayırdı. Petermann, Çağırı-
cı’yla gün boyu Bağcılar sokaklarını dolaşıp vatandaşları selamladı ve onlardan Çağırıcı için oy istedi. 

BAYRAMPASA 
benim sevdamdır

Bayrampaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı
Atila Aydıner, 2019-2024 Vizyon Projeleri’ni tanıttı. Aydıner, “Bayrampaşa
benim sevdamdır. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek” dedi

ak Parti Bayrampaşa
2019-2024 Vizyon Proje-
leri, Lionel Hotel’de yapı-

lan organizasyonunda Belediye
Başkan Adayı Atila Aydıner tarafın-
dan tanıtıldı. Organizasyona Aydı-
ner’in yanı sıra AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Fatma Betül
Sayan Kaya, milletvekilleri, teşkilat
mensupları, Bayrampaşalı iş adam-
ları ve çok sayıda sivil toplum kuru-
luşu üyesi katılım sağladı.

Sizlere gönülden aşığız

Bayrampaşa’yı ne kadar sevdiğini
vurgulayanBaşkan Aydıner, “Ne
diyor Cumhurbaşkanımız,‘İstanbul
benim aşkım’ diyor. Bayrampaşa da
benim sevdamdır. Biz Bayrampaşa’yı
da sizleri de yürekten seviyoruz. Siz-
lere gönülden aşığız sevgili kardeşle-
rim. Belediye başkanlığına
başladığımdan bugüne gelinceye
kadar sizlerin her türlü sorunlarınızla
ilgilenmek benim borcum. Önemli
olan gök kubbede hoş bir seda bıra-
kabilmek. Çünkü bu makamlar ve
mevkiler bizim değil. Bu makam milli
iradenin yani sizlerin makamıdır. Biz
sadece sizlere hizmetkârlık yapmaya
geldik ve inşallah sizlerle birlikte
devam ettireceğiz. Projelerimiz de
Bayrampaşa’yı yedi yıldızlı bir Bay-
rampaşa yapacak” ifadelerini 
kullandı.

6 bin 500 kişi istihdam edilecek

Tüm projeleri sırasıyla tanıtan Baş-
kan Aydıner, “Otogar ve Hal Alanları
Türkiye Teknoloji Üssü Projesi’nde
bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sa-
nayi ve ticari firmaların, iş geliştirme
ve tasarım birimlerinin kümelendiği
bir üs olarak kullanacak. Prototipler
üretilecek; laboratuvar ve test mer-
kezleri barındıracak merkezde yurt
dışı iş birlikleri yapılabilecek. Tür-
kiye’deki tüm üniversitelerin, kurum-

ların ve araştırmacıların bir araya 
gelmesiyle ortaya çıkacak etkileşim 
ve sinerji burayı bilgi, teknoloji üretim
merkezi haline getirecek. 6 bin 500
kişi burada istihdam edilecek. 18 bin
üniversite öğrencisi de burada 
bulunacak” dedi. DHA

Bu ittifak Türkiye 
için çok önemli
Konuşmasında aK Parti ve
milliyetçi Hareket Partisi’nin
birlikteliğinden doğan Cum-
hur İttifakı’nın önemini vurgu-
layan Genel Başkan
Yardımcısı Fatma Betül
sayan Kaya ise “milletimizin
kendisinin sokaklarda, sa-
hada, meydanlarda kurduğu

bir ittifakı-
mız var.
adı Cum-
hur İttifakı.
7 ağustos
mitingi ile
birlikte itti-
fakımız
daha da
güçlendi.
ardından
24 Haziran
seçimle-
rinden itti-

fakımızı güçlendirerek
bugünlere geldik. Bu ittifak
Türkiye için çok önemli.
niçin? Bu ittifak milletin biz-
zat kendisinin kurduğu bir itti-
fak. milletin ne yerlerine
taşıyarak, bu millete hizmet
için yola çıkmış bir ittifak. Bu
ittifak mazlumların yanında
zalimlerin karşısında olan bir
ittifak” şeklinde konuştu.

ak Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı
Özgül Özkan Yavuz, projelerini açıkladı.
Kadıköy'e en iyi hizmeti sunabilmek için

yola çıktıklarını belirten Yavuz, “Öncelikle Kadıköylü-
lere kulak verdik, onların sorunlarını dinledik. Hazırla-
dığımız 66 projeyle çok daha yaşanabilir bir Kadıköy
bizleri bekliyor. Kadıköy’ün yaşam biçimini değiştir-
mek değil, yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak
için çalışacağız” dedi.

Kadıköy iyi yönetilmiyor

“Birlikte daha güzel Kadıköy” yaklaşımıyla hareket et-
tiklerini belirten AK Parti Kadıköy Belediye Başkan
Adayı Özgül Özkan Yavuz, “Kadıköyümüz yıllardır
iyi yönetilmiyor, hizmet alamıyor. İlçemiz ve güzide
sakinleri her zaman en iyisini hak ediyor. Daha kaliteli
bir yaşam sunmak için halkımızla el ele çalışmaları-
mızı sürdürecek, sorunları hızla çözecek, daha yeşil,
daha erişilebilir ve çok daha güzel bir Kadıköy’e ula-
şacağız” diye konuştu.

Tarfik sorunu çözülecek

Kadıköy’de birincil önceliklerinin trafik, park ve oto-
park sorununu çözmek olduğuna dikkat çeken Yavuz,
“Trafik demek sadece trafik sıkışıklığı demek değil.
Bugün Kadıköyümüz aynı noktalarda benzer sebep-
ler nedeniyle yaşanan trafik kazalarıyla da gündeme

geliyor. Vatandaşlarımızın ihmal
nedeniyle hayatını kaybet-

tiği bu kazaları üzülerek
takip ediyorum. Bu tür
üzücü olaylarda kent-
sel dönüşüm süreci-
nin iyi yönetilmemiş

olması nedeniyle,
Kadıköy’ün bir

şantiye alanına
dönmesinin de
payı büyük.

Plansız ken-
tleşme nedeniyle

altyapı, otopark,
yeşil alan eksik-

liği gibi prob-
lemler söz

konusu”
dedi. 

PKK’yı perişan ettik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Topkapı Sosyal Tesisleri'nde Kastamonu'nun kanaat

önderleri ile bir araya geldi. Soylu, "PKK'yı psikolojik olarak perişan ettik" dedi
Salondakilere seslenen İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, “Esenyurt'u
biliyorsunuz. Son 30 yılın teröre katı-

lımdaki en düşük sayı şu andaki sayı. İflahlarını
kestik kesmeye devam edeceğiz. O 30 yılın en
düşük sayısında 2018'de, Esenyurt HDP bi-
nasından gidiyor insanlar dağa. Pay en çok
onda biliyor musunuz? Doğu ve
Güneydoğu'daki bu yapıyı kesti-
ğimiz için. Biz onların dağa ka-
zandırdıklarından üç katı fazla
her yıl teslim alıyoruz, aynı za-
manda aileleriyle beraber irti-
bata girip ikna ettirip adalete
teslim ettiriyoruz. PKK'yı

söktük. Psikolojik olarak da perişan ettik. Kendi
içlerindeki her konuşmalarında gözyaşları var.
Yandık, bittik, çıkamıyoruz. Bu iyi günleriniz fitil
fitil burnunuzdan getireceğiz" şeklinde konuştu.

275 çeteyi çökerttik

Bakan Soylu, “çok uzun yıllardan beri ilk
kez dün gece Fatih'te bir hırsızlık olmadı.
Sadece uyuşturucu satıcılarının değil,
PKK'nın değil, DEAŞ'ın değil, FETÖ'nün

değil hırsızların da iflahını kesmek
için mücadele ediyoruz. 2018 yı-

lında 275 organize suç çete-
sini çökerttik. 10'u  ulusal
bazda” dedi.   DHA

Thomas
Hunsteger
Petermann

AK Parti Kadıköy 
Belediye Başkan Adayı
Özgül Özkan Yavuz

Atila 
Aydıner

Kadıköylülere 
kulak
verdİk



2 019 Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı et-
kinlikleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ev sahip-

liğinde Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve
Dans Topluluğu İstanbul’daki konserlerinin ilkini
Büyükçekmece’de verdi. Büyükçekmece Gazanfer
Bilge Spor Salonu'nda 3 binin üzerinde kişinin
katılımıyla gerçekleştirilen konser Büyükçekmece-
lilere müzik ziyafeti yaşattı. 

3 gün boyunca konser verecek

Konser öncesi kısa bir konuşma yapan İBB Baş-
kanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı
Mevlüt Uysal, 2019’un Türkiye-Rusya Kültür Tu-
rizm Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, “Kızılordu
Korosu, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin da-
vetlisi olarak 3 gün boyunca İstanbul’da konser
verecek. Kızılordu Korosu dünyadaki en önemli

müzik topluluklarından bir tanesi. Türkiye’de ver-
dikleri konserlerin biletleri günler öncesinden bi-
terdi. Bu sefer de öyle oldu. Halka açık olan iki
konserin ilkini Büyükçekmece’de diğerini de Ata-
şehir’de olacak şekilde planladık. Biletli konserler
de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda verilecek”
dedi.

Sizin desteğinizle gerçekleştireceğiz

Büyükçekmece’nin İstanbul’un coğrafi olarak en
güzel ilçesi olduğunu belirten Başkan Uysal,
“Kültür sanat etkinliklerinde Büyükçekmece’nin,
Avrupa Yakası’nın merkezi olmasını istiyoruz. Kı-
zılordu Korosu’nun verdiği konser Büyükçekme-
ce’nin kültür sanat merkezi olması konusunda bir
adım olur inşallah. Kızılordu Korosu’nun konseri
böyle bir spor salonunda olmamalıydı. Bir kültür
merkezinde olmalıydı. İnşallah Kızılordu Korosu

Büyükçekmece’ye bir daha gelirse ona yakışır bir
kültür merkezinde konser verir. Bunu sizin verece-
ğiniz destekle yapacağız” ifadelerini kullandı. 

Türkçe eserler ayakta alkışlandı

Büyükçekmecelilerin uzun yıllar unutamayacağı
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Top-
luluğu’nun verdiği konser 120 kişilik orkestra,
dansçı ve solistlerden oluşuyor. Konserde, Rus-
ya'nın "Onurlu Sanatçı" payesine sahip isimlerin-
den Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy
Gavva ve Vadim Ananyev'in yanı sıra uluslararası
yarışmalardan ödülle dönen Maksim Maklakov
da solist olarak sahne aldı. Repertuvarında, 2
binin üzerinde eser bulunan koro, "İstiklal Marşı",
"Sevdan Olmasa" ve "Çanakkale Türküsü"nü ve
Mehter marşı Ceddin Deden’i de seslendirdi.
Türkçe eserler salonda ayakta alkışlandı. 
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KoroSU’NDaN
ıStıKlal MarSı

KıZılorDU 
atEŞEHİr
KoNSErİ
BUGÜN

Büyükçekmeceli-
lere unutulmaz
bir konser ak-
şamı yaşatan

Aleksandrov Rus
Kızılordu Korosu
ve Dans Toplu-

luğu ücretsiz ola-
rak vereceği

konserin ikincisini
de 11 Mart'ta
Ataşehir Ülker
Spor ve Etkinlik
Salonu'nda Saat
20:00’da vere-
cek. Biletli olan
iki konser ise
yarın (Pazar)

Cemal Reşit Rey
Konser Salo-
nu'nda (CRR)

öğlen 14:00’da,
akşam 20:00’da

verilecek.

ÜNlÜ şarkıcı Ebru Gündeş'in
hamile olduğu iddiası gündeme
bomba gibi düşmüştü. tartış-
malara neden olan Gündeş,
önceki akşam Beşiktaş’ta gö-
rüntülendi. BKM’de Ata De-
mirer’in şovunu izlemeye

giden şarkıcı, çıkışta muhabirle-
rin sorularını yanıtladı. Ebru
Gündeş, hamile olduğu iddiaları
hatırlatılınca şöyle dedi: “Hami-
lelik mi? Benim haberim yok.
Böyle bir şey yok. Sizin nasıl ha-
beriniz oluyor?”

Ebru Gündeş hamile mi?

Kadınlara hizmet etme

zamanı geldi
Balıkçı Kenan’da

kadınlarla öğle
yemeğinde 

bir araya gelen 
AK Parti 

Beylikdüzü 
Belediye 

Başkan Adayı
Mustafa Necati 

Işık, “Artık 
Beylikdüzü’nde

kadınlarımıza 
hizmet etme 

zamanı 
geldi” dedi

AK PArti Belediye Başkan Adayı
Mustafa Necati Işık, 08 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir
buluşma düzenledi. Işık, Beylikdüzü
Adnan Kahveci Bulvarı’ndaki Ba-
lıkçı Kenan’da kadınlar ile öğle ye-
meğinde bir araya geldi.

Hayat daha kolay olacak

Kadınlarımızın hayatın içindeki,
tam merkezindeki önemli yerine
vurgu yapan Işık, 01 Nisan itiba-
riyle Beylikdüzü’nde yaşayan ka-
dınlar için hayatın daha kolay, daha
keyifli olacağı müjdesini verdi. tüm

Beylikdüzü için hayata geçireceği
projelerden bahseden Işık, kadın-
lara bundan sonra Beylikdüzü’nde
ulaşım, sosyal yaşam ve hayatın
her alanında hak ettikleri imkânları
sunacağı sözünü verdi.

Annelerin hizmetine sunacağız

Kadınlar Gününe özel gerçekleştiri-
len buluşmada konuşma yapan AK
Parti Beylikdüzü Belediye Başkan
Adayı Mustafa Necati Işık, "Kadın-
larımızın emeklerinin karşılığını
alabileceği sanat atölyelerini, hobi
kurslarını, spor alanları, istihdam

merkezi, annelerimizin hayatını 
kolaylaştıracak kreşleri, sosyal im-
kânları içerisinde barındıran kadın
yaşam merkezlerini Beylikdüzü
’nün her mahallesinde ayrı ayrı ka-
dınlarımızın, annelerimizin hizme-
tine sunacağız. Artık
Beylikdüzü’nde kadınlarımıza hiz-
met etme zamanı geldi" dedi. Bu
özel buluşmada kadın misafirleri-
nin sorularını da yanıtlayan Işık,
kadınlarımız ile beraber tüm Bey-
likdüzü’nde yaşayan komşuları için
sosyal belediyecilik anlayışını il-
çeye kazandıracaklarını vurguladı. 

Gebze-Halkalı 
Hattı acılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan yaptığı açıkla-
mada, Bakanlığın Altyapı Yatı-
rımları Genel Müdürlüğünce
çalışmaları yürütülen Marma-
ray Projesi’ni de içine alan
Gebze-Halkalı arasındaki 76,6
kilometrelik demir yolu hat-
tında 13,6 kilometrelik Mar-
maray’ın açılışının ardından
geriye kalan 63 kilometrelik
demir yolu hattının hizmete
girmesi için çalışmaların ta-
mamlandığını söyledi.

İstasyonlar yeniden 
inşa edildi

Asya yakasında Ayrılık Çeşme-
si’nden Gebze’ye 43,8 kilo-
metre, Avrupa yakasında

Kazlıçeşme’den Halkalı’ya
19,2 kilometre olmak üzere
toplam 63 kilometre uzunlu-
ğundaki çift hat ve mevcut is-
tasyonların kaldırıldığını ifade
eden Turhan, “İki hat arasın-
daki mesafeyi 185 dakikadan
115 dakikaya düşürecek olan
proje kapsamında tüm altyapı
ve istasyonlar yeniden inşa
edildi” diye konuştu.

3 hat daha yapılacak

Turhan, hattın 12 Mart'ta hiz-
mete gireceğini ifade ederek,
“Aynı güzergahta 3 hatta izin
verecek şekilde tüm altyapı ve
istasyonlar yeniden inşa edil-
meye başladı. Yeni yapılacak 3
hattan kuzey 2 hattı Marmaray

trenleri kullanacak. 2 dakika
aralıklarla metro standardında
banliyö işletmesi gerçekleştirile-
bilecek. Güneyde bulunan 3.
hattı ise şehirlerarası yolcu ve
yük trenleri ile yüksek hızlı tren
kullanacak. Söz konusu hatta,
çift yönlü YHT işletmesini
temin için 10 adet de siding ya-
pıldı" değerlendirmesinde bu-
lundu. Anadolu yakasında 27,
Avrupa yakasında ise 11 olmak
üzere toplam 38 yeni yüzey is-
tasyonun inşa edildiğini anla-
tan Turhan, bunlardan 7’sinin
(Gebze, Pendik, Maltepe, Bos-
tancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy
ve Halkalı) şehirlerarası tren-
banliyö treni aktarma istas-
yonu olacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Cahit Turhan,
Gebze-Halkalı demir

yolu hattının 
12 Mart’ta hizmete
açılacağını bildirdi

Çamlıca Camii 
asrın mührüdür
ÜskÜdar Belediye Başkanı ve
AK Parti Üsküdar Belediye Başkan
Adayı Hilmi Türkmen, hafta so-
nunda sabah namazı için Çamlıca
Camii’ni tercih eden vatandaşlara
çorba ikram etti. Başkan Türkmen,
“Çamlıca Camii asrın mührüdür”
dedi. Çamlıca Camii’nde sabah
namazı sonrasında vatandaşlara
çorba dağıtan Türkmen, "Çamlıca
Camii’nin açılışından sonraki ilk
pazar sabahında İstanbullu hem-
şehrilerimizle buluştuk. Muhteşem
bir kalabalık var. Cami çok güzel,
gelen vatandaşlarımız da öyle. Va-
tandaşımız Çamlıca Camii’ne çok
büyük ilgi gösteriyor” ifadelerini
kullandı. 

AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt

Uysal, Aleksandrov Rus Kızılordu 
Korosu ve Dans Topluluğu’nun verdiği

konseri izledi. Koronun İstiklal Marşı'nı da
okuduğu konser öncesi konuşan Uysal,
“Kızılordu Korosu’nun konseri böyle bir

spor salonunda olmamalıydı. Bir 
kültür merkezinde olmalıydı”

eleştirisinde bulundu


