
Seçmen kayıt listesinin askıya çıkmasıyla bera-
ber ‘taşıma seçmen’ iddiaları da yeniden gün-
deme geldi. CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı, AK

Parti Meclis Üyesi Süleyman Gedikoğlu’nun Bulgurlu
Mahallesi’ndeki evinde 40 seçmenin kayıtlı olduğunu
tespit etti. Söz konusu dairede 24 Haziran 2018 Genel
Seçimleri’nde sadece 3 seçmenin kayıtlı bulunduğu 
öğrenildi. Daireye 6 ay içerisinde 37 yeni seçmenin 
kayıt ettirilmesi tartışmalara neden oldu. Gedikoğlu'nun
ise ‘akrabalarının spor salonlarınından yararlanmak için 
adresini taşıdığını’ iddia ettiği öğrenildi. 
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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Rusya'nın önde gelen 

gazetelerinden Kommersant için
“Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye 
krizinin çözümü için kritik önemde”
başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdo-
ğan, “Terörle mücadele etmek için
kimsenin müsaadesini isteyecek 
değiliz. Koşullar olgunlaştığında Su-
riye topraklarından ülkemizi tehdit
eden teröristleri hedef alma hakkımızı
saklı tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

ç

Kimseden müsaade
isteyecek değiliz!

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Mansur Yavaş'ın, Ankara Ticaret
Odası'nda tanıtım toplantısında 
konuştu. Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı
Donald Trump'ın Türkiye tweetiyle 
ilgili “Bir sokak kabadayısının diliyle
Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse tehdit
edemez” tepkisini gösterdi. 
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Türkiye asla
tehdit edilemez

Büyükçekmece Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol

Müdürlüğü’nün 3 yıl önce başlattığı
“Naylon Poşete Hayır” kampanyası
sayesinde binlerce vatandaş bilgilen-
dirildi. Belediye Başkanı Hasan
Akgün, “Biz Büyükçekmeceliler ola-
rak doğa dostuyuz. Vatandaşlarımızı
yeni çıkan yasa hakkında bilgilendire-
rek binlerce bez torba dağıttık” dedi.
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Binlerce bez 
torba dağıttık

KAYITLAR DONDURULACAK: Yüksek Seçim Kurulu’nun, beyan
ettiği yerde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kaydının dondurulacağını
açıklamasına rağmen, seçmen taşıma bütün hızıyla devam ediyor. 
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AK Parti Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Süleyman Gedikoğlu’nun Üsküdar
Bulgurlu Mahallesi’ndeki 120 metrekarelik evinde 40 seçmenin kayıtlı olduğu
ortaya çıktı. Süleyman Gedikoğlu bu durumu, “Akrabalarım buradaki spor
salonlarından yararlanmak için adreslerini bizim eve taşıdılar” diye açıkladı
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BÜTÜN AKRABA-İ TAALLUKAT
SPOR YAPMAYA GELMİŞ!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Olcay Kurt, “Bir
dairenin içinde farklı soyadında 40 kişi görünce
bunu anlamamak için gerizekalı olmak lazım.

Bu arkadaşlar da nasıl fark edilmeyeceğini düşünmüş bi-
lemiyorum. İlk defa başına geldiği için yakalandı ve abuk
sabuk bir bahane ileri sürdü. Ancak sadece Süleyman
Bey ile sınırlı değil bu sayı. Birkaç meclis üyesinde de aynı
şekilde yığma seçmen var” diye konuştu. Bulgurlu Ma-
hallesi Muhtarı İrfan Güner de “Seçmen listesini, YSK
yayınlar. Bizim bu konuyla bir alakamız da yok” açıkla-
masında bulundu. I SAYFA 5
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KURT: ANLAMAMAK İÇİN 
GERİZEKALI OLMAK LAZIM

Cinayet zanlısı 
yakayı ele verdi

YEREL SEÇİMLER ÖNCESİNDE HAREKETE GEÇEN ADAYLAR, SEÇMEN TAŞIMA İŞİNİ ABARTTI
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CHP'nin İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı adayı

Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Ku-
lübü Başkanı Mustafa Cengiz ile
görüştü. “İstanbul'da sporun gelişi-
minde bu değerli kulüplerimizi mo-
tive edici olarak görüyoruz” diyen
İmamoğlu, “Bu motivasyonu en
üst seviyeye çıkarmak için sadece
tesisleşme de yetmiyor. Bu işin

başka paradigmaları var. Sayın
Mustafa Cengiz’le bunları paylaş-
tık. Şimdiden çok değerli işler çıka-
cağını görüyorum. Bu şehrin sanal
büyütülmesine yönelik bir takım
kavramlar üretilmesine ihtiyacı yok.
Zaten mevcutta çok değerli kulüp-
leri var. Galatasaray'a tüm spor
alanlarında yaptığı mücadelede 
başarılar diliyorum” dedi.

EKREM İMAMOĞLU FUTBOL HAKKINDA ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ
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SANAL BUYUMEYE
IHTIYACIMIZ YOK!

Ekrem İmamoğlu, Mustafa Cengiz’e “Sivas Milli
Mücadele’nin 108 Günü” isimli kitabı hediye etti. 
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UBER’i PARKA

HAPSETTiLER
İstanbul'da yediemin otoparkları, Uber uygulamasıyla yolcu
taşımacılığı yaparken bağlanan lüks araçlarla dolu. Uber araç
sürücüleri, yetkililerden bir an önce yasal düzenleme istiyor

İstanbul genelinde Uber uygu-
laması üzerinden yolcu taşıma-

cılığı hizmeti veren yaklaşık 7 bin araç
bulunuyor. Ancak bu araçlar henüz
yasal bir düzenleme olmadığı için
'Yetkisiz yolcu taşımacılığı' gerekçe-
siyle trafikten men ediliyor. Bu 
nedenler İstanbul'da bağlandıkları
için yediemin otoparklarında sayıları 
binleri bulan Uber aracı bulunuyor.
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BİNLERCE ARAÇ YEDİEMİNDE

Lisanslı Taşımacılar Derneği
Başkanı Metin Kayhan, Milli

servetin aylarca otoparkta çürüdüğünü
söyleyerek yetkililerden acil yasal 
düzenleme yapmasını talep etti. 
İstanbul'da iki yıldır Uber uygulaması
üzerinden yolcu taşımacılığı yapan
Serhat Çolak ise sadece yılbaşı gecesi
yaklaşık 400 Uber aracına ceza kesilip
bağlandığını belirtti.  I SAYFA 5
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MİLLİ SERVET ÇÜRÜTÜLÜYOR

SARIYA KARŞI
KIRMIZI iSYAN

Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastane-

si’nin de içinde yer aldığı
araziye yapılması planla-
nan Bakırköy Şehir Hasta-
nesi’nin imar planlarının
yürütmesi durduruldu.
İdare mahkemesi tarafın-
dan verilen durdurma kara-
rında imar planlarının;
planlama teknikleri ve şe-
hircilik ilkeleri açısından 
belirsizlikler ve eksiklikler
içerdiğine dikkat çekildi.
Karara esas teşkil eden 
bilirkişi raporunda yoğun-
luğa dikkat çekildi.
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İstanbul'da belde 
taksileri olarak bilinen

bordo renkli M plakalı taksi
şoförleri, sarı taksilerle aynı
şartlarda çalışmak istedikle-
rini belirterek UKOME’ye
isyan etti. Silivri Termina-

li'ne gelen taksiciler, araçla-
rının bordo renkli olmasın-
dan dolayı korsan taksi
muamelesi gördüklerini,
kendilerine ceza kesildiğini
ve araçlarının bağlandığını
belirtti. 
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Kara’dan çocuklara
haftasonu hediyesi

Galatasaray'ın geçen hafta İstanbul'a
getirdiği ve görüş-

melere başladığı iddia edi-
len Mario Balotelli için

kulübü OGC Nice'ten müjde
gibi açıklama geldi. Fransız ku-
lübünün Başkanı Jean-Luc Rivere
İtalyan futbolcunun herhangi bir ta-
kımla anlaşması halinde bonservis bedeli
istemeyeceklerini duyurdu. Şimdi gözler iki taraf
arasında imzalanması beklenen kontratta  I SAYFA 7
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Çatalca Belediyesi tarafından 
ücretsiz düzenlenen etkinliklerle 

çocukların haftasonu aktiviteleri artıyor.
Başkan Kara'nın büyük önem verdiği 
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler orga-
nize edilerek, çocukların verimli tatil geçir-
mesi sağlanıyor. I SAYFA 8
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5 AYDA 5 MİLYON ÇARPMIŞLAR!
İstanbul'un da aralarında
bulunduğu 4 ilde yapılan

operasyonda kendilerini polis olarak
tanıtıp telefonla aradıkları kişileri

dolandıran 2'si kadın 17 kişilik şe-
beke çökertildi. Şüphelilerin 5 ay
içinde 31 kişinin yaklaşık 5 milyon 
lirasını çaldıkları öğrenildi.  I saYFa 3
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Balotelli
müjdesİ

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu



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

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOğLU

BasýmYeri::Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Akçaburgaz Mah. 169. Sk. No: 6 ESENYURT/İSTANBUL
0212  886 17 94

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Çatalca Koordinatörü
Bahadır SÜGÜR

Grafik Tasarım :

NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

Taylan DAŞDöğEN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ
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Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. (Devlet Hastanesi Arkası)

MESLEK edinmek, mevcut işinde değişiklik yap-
mak ve farklı bir hobi edinmek isteyenlerin yönel-
diği mutfak akademilerinde verilen profesyonel
aşçılık eğitimleri üniversite güvencesinde altında
verilecek. Yiyecek-içecek sektörüne nitelikli eleman
yetiştirmeyi amaçlayan İstanbul Gelişim Üniversi-
tesi Mutfak Bilimleri Akademisi her yaştan ve eği-
timden tüm katılımcılara açık olacak.

Önemsenen bir meslek

Kendi alanında uzman 18 şefin profesyonel aşçılık
eğitimi vereceği eğitimler hakkında konuşan İstan-
bul Gelişim Üniversitesi Mutfak Bilimleri Akade-
misi Koordinatörü ve Executive Sous Chef
Tolgahan Tabak, "Aşçılık günümüzde geçerli ve
önemsenen bir meslek. İnsanlar kendi işini kurup
işletebilme olanağına ve mesleğini dünyanın her
yerinde icra edebilme şansına sahip oluyor. Her
yaştan, her meslek ve eğitim grubundan insana
hitap ediyoruz. İGÜ Mutfak Bilimleri Akademisi
ile alanında uzman 18 şefin bir arada bulunduğu
eşsiz bir eğitim planlaması hazırladık” ifadelerini
kullandı.

Birçok alanda eğitim

Yeme içmeye olan ilginin son yıllarda arttığını be-
lirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer
ise, “Çok derinlikli bir mutfak kültürümüz var. Aş-
çılık saygın bir meslek haline geldi. Üniversitelerde
Gastronomi, Aşçılık bölümlerine ve programlarına
yoğun bir talep var ve gençler bu değişen algının
oldukça farkında. SEM olarak, her yaş ve eğitim
grubundan insana açtığımız profesyonel aşçılık
programı ile yerel ve uluslararası tatların hazırlanı-
şından sunumuna birçok alanda eğitimler verece-
ğiz” şeklinde konuştu. DHA

BACAKLARDA damarlarda belirginleşme,
ağrı, şişme ve ağırlık hissi belirtileriyle or-
taya çıkan varis, özellikle kadınların so-
runu. Erken dönemde tedavi
edilmediğinde ciddi sorunlarına neden
olan varis ile ilgili bilinmesi gerekenleri
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.
Dr. Erdal Aslım anlattı.

Varis neden oluşuyor?

Varis kirli kanı vücuttan toplayıp kalbe taşı-
yan toplardamarların görevlerini yeterince
yapamamaları sonucu oluşuyor. Toplarda-
marlar işlevlerini yapamayınca kan bacak-
lardaki damarlarda birikiyor. Basınç artışı
kronik hale dönüştüğünde de toplar da-
marlarlar elastikiyetlerini kaybederek ge-
nişliyor ve dışarıdan gözle görülür hale
geliyor. Erken dönemde önlem alınmadı-
ğında zor iyileşen yaralara, hatta damar-
lardaki kanın pıhtılaşmasına neden
olabiliyor. Bunun sonucunda ölümcül
tablo bile gelişebiliyor.

Teşhis nasıl konulur?

Doğru teşhis için mutlaka ‘renkli doppler
ultrasonografi’ tekniğine başvurulmalı.
Doppler ultrasonografi ile damarların çap-
larında bir artış olup olmadığı ile mevcut
kapakların fonksiyonlarında bir kaybın
olup olamadığına bakılıyor ve varisin dere-
cesi belirlenebiliyor. Sonuca göre de teda-
vinin şekline karar veriliyor. Doppleri
tercihen cerrahın kendisi yapmalı. Cerrah
çoğunlukla doppleri yaparken, kafasında
ameliyatı bitirir. Çünkü bu sırada kaçak
nerededir ve nereye kadardır gibi soruların

cevaplarını bulur.

Hangi tedavi 
yöntemleri uygulanıyor?

Tedavinin şekli varisin evresine göre ve
hastaya verdiği şikayetler, yaşam kalitesinin
etkilenmesine göre belirleniyor. Tedavi sa-
dece cilt üzerindeki yüzeysel damara, daha
derinden seyreden ana sistemlere veya her
ikisine birden uygulanabiliyor. Tedavide;
radyofrekans, lazer, skleroterapi ve gerekli
görülürse cerrahi yöntemden faydalanılı-
yor. Radyofrekans dalgaları ve lazer ışınları
kullanılarak veya varisli damarların içine
kurumaları için bir ilacın zerk edilmesi ola-
rak bilinen “skleroterapi” ile yapılabiliyor.

Skleroterapi yöntemi nedir?

Damarın çapı 1-2 milimetre veya daha
kalın ise skleroterapi yöntemine başvurulu-
yor. Bu yöntem; sorunlu olan damara çok
ince iğneler ile ilaç verilerek toplar damarın
tıkanması esasına dayanıyor. Çoğunlukla
her biri 30 dakika süren 3-4 seanstan olu-
şuyor. İşlemin ardından kişi günlük haya-
tına devam edebiliyor. Son yıllarda
popülerliği giderek artan ‘köpüklü’ sklero-
terapi yöntemi ise daha az ilaç ile daha
fazla etkiye sahip olduğu için avantaj sağlı-
yor.

Lazer ışınları etkili oluyor mu?

Çapı 1 milimetrenin altında olan mavi ve
kırmızı renkli kılcal damarlarda fayda sağ-
lıyor. Mevcut kılcal damar varisleri lazer
ışınları yardımı ile yakılıyor. Radyofrekans
yönteminde ise varisli damara 1 milimetre-

den ince bir iğne yardımı ile
radyo dalgası veriliyor. Bu te-
davide 3-4 seans yeterli. Se-
anslar ortalama 30-45 dakika
sürüyor ve ortalama yüzde 
60-80 başarı sağlanıyor.

Ameliyat ne 
zaman gerekli?

Yüzeysel varisleri oluşturan cildin bir-
kaç santim altında yer alan yüzeysel ana
toplar damar sistemi ve bunların dalla-
rında var olan bozukluklar söz konusu ol-
duğunda yüzeysel tedavilere eklenmesi
mutlaka gerekli olan tedavi yöntemlerini
oluşturuyor. Cerrahi tedavi birkaç şekilde
yapılabiliyor, bazen ayrı ayrı, çoğu zaman
ise bir kaçının birden kombinasyonu şek-
linde uygulanmaları gerekiyor.

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE sARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Varis çorabı işe yarıyor mu?
Varis çorapları tip olarak diz altı, diz
üstü, külotlu; basınç tipi olarak ise
düşük orta ve yüksek basınçlı olmak
üzere 3'e ayrılıyor. Gün içerisinde ortaya
çıkan ağrı şişme dolgunluk hissi gibi şi-
kayetlerin oluşmasını önlüyor. Varis ço-

raplarını bacaklarında görünür varisleri
bulunanlar, ultrasonografi ile derin veya
yüzeysel ana toplardamar sistemlerinde
fonksiyon bozukluğu olanlar,özellikle
tüm güm ayakta çalışanlar koruyucu bir
yöntem olarak kullanmalı. 

Varis için erken tedavi şart
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Hipertiroidi

ÜHipertiroidi, tiroit bezinin fazla tiroit
hormonu üretimi ile oluşan bir hastalık.
Bu durum halk arasında ‘zehirli guatr’
olarak da adlandırılıyor. Tiroit hormonu,
en kaba tabiriyle vücuttaki tüm organların
çalışma hızını belirliyor, dolayısıyla gere-
ğinden fazla üretildiğinde sanki ağır bir
egzersiz yapılıyormuş gibi vücuttaki tüm
olaylar hızlanıyor. İstirahat halinde bile
aşırı terlemek, yorgun hissetmek, çarpıntı,
kaygılı ruh hali, uykusuzluk, ellerde tit-
reme bu hastalığın temel belirtileri. İshal
de hastalığa eşlik edebiliyor. Hastaların
yaşam tarzlarında bir değişiklik yapma-
malarına rağmen ciddi kilo kayıpları olu-
yor.

Diyabet

ÜBugün dünyada 425 milyon kişi diya-
bet hastası, yaşayan her 11 kişiden birinin
diyabet hastası olduğu belirtiliyor. Diya-
bet hastalığında görülen uzun süreli ve
kontrolsüz yüksek kan şekeri vücuttaki
çoğu organ ile sistemde iflasa kadar giden
bozukluklara neden oluyor. Sinir sistemi-
nin bir parçası olan otonom sinir sistemi
de sıklıkla yüksek kan şekerinden etkileni-
yor. Endokrinoloji ve Metabolizma Has-
talıkları Uzmanı Dr. Bilge Ceydilek ayrıca
beyinde terlemeyi kontrol eden ve adeta
bir termostat görevi gören hipotalamusta
da hasar oluştuğunu vurgulayarak, “Di-
yabetik kişilerde ortamda ya da vücutta
terlemeye neden olabilecek hiçbir uyarı
yokken dahi terleme oluşabiliyor. Ancak
bunun tam tersi diyabetiklerde hiç terle-
yememe sorunu de gelişebiliyor” diyor.

Hipoglisemi

Ü“Kan şekeri düşüklüğü vücut için
alarm veren bir durum ve acil düzeltil-
mesi gerekiyor. Çünkü kan şekerinin
düşük kalma süresi uzarsa ya da düşük-
lük derinleşirse hayati tehlike oluşuyor” 

uyarısında bulunan Dr. Bilge Ceydilek
sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu ne-
denle vücutta kan şekeri düştüğünde, fark
edilebilir olsun diye stres hormonlarının
seviyesi artıyor ve bu hormonların etki-
siyle birçok belirti ortaya çıkıyor. Bir anda
ter boşalması oluyor, hasta kıyafet değiş-
tirme ihtiyacı duyabiliyor. Eller titremeye
başlıyor, çarpıntı gelişiyor, cilt rengi soluk-
laşıyor, gözlerde kararma oluyor. Diyabet
hastaları da kullandıkları ilaçlara bağlı
olarak şeker düşüklüğü geliştiğinde gece
uykudan terleme ile uyanıyorlar”

Akromegali

ÜAkromegali beyinde yer alan hipofiz
bezinden fazla miktarda büyüme hor-
monu üretilmesi sonucu oluşan bir has-
talık. Artmış olan büyüme hormonunun
uyarısı nedeniyle ter bezleri aşırı aktifleşi-
yor, bunun sonucunda da tüm vücutta is-
tirahat halinde bile terleme artıyor.
Terlemenin yanı sıra büyüme hormonu-
nun etkisiyle el ve ayaklarda büyüme ne-
deniyle ayakkabı numarasında artış, eski
yüzüklerin parmaklara dar gelmesi gibi
sorunlar gelişebiliyor. Burun ve alında ka-

balaşma oluşuyor, alt çene üst çeneye
göre öne doğru yer değiştiriyor. Dilde ve
tiroit bezinde de büyüme görülebiliyor.
Hastalarda yüksek tansiyon ve kan şekeri
yüksekliği başlayabiliyor. Bu tabloya baş
ağrısı ve görme problemleri eşlik edebili-
yor”

Feokromasitoma

ÜKatekolaminler denilen hormonların
fazla salgılanması nedeniyle oluşan bir
hastalık. Katekolaminler de ter bezlerini
uyarıyor. Terleme genellikle ataklar ha-
linde görülüyor. Bu ataklarda terleme bir
üçlemenin parçasıdır, diğer ikisi çarpıntı
ve baş ağrısıdır. Yine genellikle ataklar ha-
linde veya sürekli yüksek tansiyon gelişi-
yor, ataklar sırasında oldukça yüksek
değerler ölçülebiliyor. Bu ataklar 5-10 da-
kika sürebildiği gibi saatlerce de devam
edebiliyor. Sinirlilik ve kaygı hali oluşabi-
len bu hastalar sıklıkla panik atak ön ta-
nısı ile psikiyatriye yönlendiriliyor.

Cushing Sendromu

ÜKortizol hormonunun fazlalığıyla ka-
rakterize bir hastalık. Endokrinoloji ve

Metabolizma Uzmanı Dr.Bilge Ceydilek
aşırı terlemede hem ter bezlerinin aşırı
uyarılmasının hem de bu hastalıkta sık-
lıkla görülen obezitenin rol oynadığını
vurgulayarak şu bilgileri veriyor: “Cus-
hing Sendromu’nda hastaların cildi ol-
dukça yağlı oluyor, sık sık sivilce gelişiyor,
tüm vücutta tüylenme artışı
görülüyor.Özellikle karın çevresinden çok
hızlı kilo alımı oluyor, karın cildinde
pembe renkli kalın çatlaklar ortaya çıkabi-
liyor. Yüz yuvarlaklaşıyor ve ödemli olu-
yor. Yüksek tansiyon ile kan şekeri
yüksekliği gelişebiliyor. Ensede yağ biriki-
yor ve kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi
görülebiliyor.”

Obezite

ÜObezite tek başına aşırı terleme ne-
deni. En basit nedenle artan yağ doku-
suyla birlikte vücutta ısı kaybının
zorlaşması, sabit ısı dengesinin koruna-
bilmesi için terlemeyi uyarıyor. Bunun dı-
şında obezite nedeniyle vücutta değişen
hormonal denge ve yağ dokusundan üre-
tilen bazı hormonlar da ter bezlerini uya-
rarak terlemeyi artırıyor.

T erleme vücutta ısı dengesi-
nin sağlanması için gerekli
olan doğal bir fonksiyon.

Hareket ettiğimizde veya dış or-
tamdaki sıcaklık arttığında vücu-
dun normal ısısının korunabilmesi
için ter bezleri beyindeki bir merkez
tarafından uyarılıyor, bunun sonu-
cunda da terleme gelişiyor. Endok-
rinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Cey-

dilek bunların yanı sıra iç ya da dış
kaynaklı stres oluştuğunda veya
heyecan hissedilen durumlarda vü-
cutta terleme miktarının artmasının
olağan kabul edildiğini belirterek,
“Ancak vücut istirahat halindeyken,
hava sıcak değilken, beden için hiç-
bir stres faktörü yokken veya heye-
can oluşturan bir olay olmamışken
terleme oluşuyorsa, bu tablo hiper-
hidrozis, bir başka deyişle aşırı ter-

leme olarak adlandırılıyor. Aşırı ter-
lemenin altında bir hastalık yatabi-
leceği için mutlaka bir hekime
başvurmak gerekiyor” uyarısında
bulunuyor. Peki hangi hastalıklar
vücudu aşırı terletiyor? Endokrino-
loji ve Metabolizma Hastalıkları
Uzmanı Dr. Bilge Ceydilek karda
kışta bile terleten 7 hormonal bo-
zukluk ve metabolizma hastalığını
anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

AsIRI TERLEMENIN 
7 oNEMLI NEDENI

Aşırı terlemenin altında bir hastalık yatabileceği için mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor.
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl of
Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak kurulmuştur.
5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş 100 daire ve
ticari dükkân siz değerli dostlarımızın beğenisine sunulmuştur. 

Akıllı ev, yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun
alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar, ortak alanlar için
jeneratör,  peyzaj düzenlemesi, kapalı otopark, 

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada bu-
lundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanmış 2+1 ve 3+1 daire
seçenekleriyle hayalinize en uygun seçeneği sunar. 

Deireler akıllı sistem donatılmış olup, ankeastre, klima 
ve %100 beslemeli jeneratör standart konfor donatılarıdır. 

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla uyanmak...
Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan uzak, tam size ve
aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of Silivri...
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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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Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

A sayiş Şube Müdürlüğü vatandaşları
telefonla arayarak dolandıran bir şe-
bekeye yönelik 1 Ağustos 2018 tari-

hinde soruşturma başlattı. İstanbul, Ankara,
Konya ve Muğla'da bulunan mağdurların
ifadeleri ve verdikleri bilgiler kullanılarak ya-
pılan soruşturmada polis, şebeke üyelerinin
kimliklerini ve çalışma yöntemlerini tespit
etti. Şüphelilerin kendilerine özellikle yaşlı in-
sanları hedef seçtikleri belirlendi. Şüphelilerin
aradıkları kişilere kendilerini polis yada savcı

olarak tanıttıkları "Adınız FETÖ operasyo-
nunda geçiyor. Evinizdeki altınları bize vere-
ceksiniz. Parmak izi incelemesi yapacağız"
diyerek kandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelile-
rin bazı olaylarda mağdurların  paralarını
bankadan çekmelerini sağlayarak teslim al-
dıkları da öğrenildi.

Eş zamanlı operasyon 

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekipleri tarafından gerekli delillerin toplan-

masının ardın-
dan operasyon
için düğmeye ba-
sıldı. İstanbul, Bursa,
İzmir ve Şanlıurfa ille-
rinde düzenlenen eş zamanlı
operasyonda aralarında çete lideri
İbrahim E.(37)'nin de bulunduğu 2'si kadın
toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına
alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri
Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Kurye Suriyeliler

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirli-
ği'nde şüphelilerin ifadeleri alındı. Emniyette
yapılan işlemlerde ilginç bilgiler ortaya çıktı.
Kasım ayında benzer yöntemle Eski Başba-
kan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalet-
tin Erbakan'ın şebeke tarafından
dolandırılmaya çalışıldığı ancak Fatih İlçe
Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri-
nin dikkati sonucunda şüphelinin yakalan-
dığı öğrenildi. Çökertilen şebekenin Suriye
uyruklu kişileri kurye olarak kullandığı belir-
tildi. Şebekenin evlere altın ve para almaya

bu kişileri gön-
derdikleri bu şe-

kilde tanınmalarının
engellemeye çalışıldığı

öğrenildi. Bunun yanı sıra
şebeke üyelerinin vatandaşlar-

dan dolandırdıkları paralarla 6 lüks
otomobil ve daire satın alarak lüks bir hayat
yaşadıkları kaydedildi. Operasyon kapsa-
mında şebeke üyeleri tarafından alınan oto-
mobillere ve daireye el konuldu.

Evimizin tapusunu istediler

Öte yandan çete tarafından 93 bin lira nakit
para ile evde bulunan altınları çalınan Yavaş
ailesi de şikayet için Yankesicilik ve Dolandı-
rıcılık Büro Amirliğine geldi. Mağdur Ayşe
Yavaş, "Bizi aradılar. 'Ben savcıyım' dediler.
Sürekli beni telefonla tuttular. 'Bankaya gide-
ceksin, bankadaki paraya çekeceksin' dediler.
Evimizin tapusunu istediler. 'Operasyon ya-
pacağız, o yüzden paraya ihtiyacımız var'
deyip kandırdılar bizi. Bankadan çektiğimiz
93 bin lira, evde olan 5 altın ve bin 700 Eu-
ro'muzu aldılar" dedi. DHA

İstanbul'un da
aralarında
bulunduğu 

4 ilde yapılan 
operasyonda 

kendilerini polis
olarak tanıtıp 

telefonla aradıkları
kişileri dolandıran

2'si kadın 17 kişilik
şebeke çökertildi.
Şüphelilerin 5 ay
içinde 31 kişinin

yaklaşık 5 milyon
lirasını çaldıkları

öğrenildi

Yükü ağır geldiKadıköy'de bir
inşatta çalışma

sırasında yükün
ağır gelmesi
sonucu vinç 

devrildi. Kazada
vincin operatörü

şans eseri yara 
almadan kurtuldu

Kaza öğle saatle-
rinde Suadiye Ma-
hallesi'nde

meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, bir inşaata
kamyonla getirilen tuğlalar
vinç yardımıyla indirili-
yordu. Seçkin Koçyiğit’in
kullandığı vinç, yükün ağır
gelmesiyle bir anda dev-
rildi. Ayağı kırılan vincin
kabin kısmı yere eğildi, ka-

sası yukarı kalktı. Koçyiğit,
kendini hemen dışarı atar-
ken kısa süreli bir panik ya-
şandı. İnşaatın çevresi
güvenlik şeridi çekilerek
güvenlik önlemi alındı.
Seçkin Koçyiğit, "Çalışma
yaparken bir anlık denge-
sizlik nedeniyle devrildi.
Güvenlik şeridi çektik. İyi-
yim ben de bir şey yok"
diye konuştu. DHA

5 AYDA 5 MILYON 
cARPMIsLAR!

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin 31 mağ-
durdan yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit
edildi. Şüphelilerin mağdurları arasında bir de doktor
bulunduğu, bir seferde 600 bin liralık ziynet eşyası ve
para çaldıkları öğrenildi. Emniyette işlemleri tamam-
lanan 2'si kadın 17 şüpheli hakim karşısına çıkarıl-
mak üzere adliyeye sevk edildi. Öte yandan aynı

çete üyesi 10 kişini ara operasyonlarla ya-
kalanarak çıkarıldıkları mahkeme ta-

rafından tutuklandığı
öğrenildi.

5 milyon 
liralık vurgun 

Cinayet zanlısı
yakayı ele verdi
Tuzla'da sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Murat Gözüpek

cinayetiyle ilgili şüpheli Mert K., yakalandı. Olayın uyuşturucu alışverişi
sırasında çıkan tartışma sonucu işlendiği tespit edildi

aydınlı Mahallesi, Çamlıbel
yolu üzerinde 13 Ocak Pazar
günü saat 06.00 sıralarında

meydana gelen olayda, sokak ortasında
yerde yatan bir kişi gören vatandaşlar po-
lise ihbarda bulundu. Polis yerde yatan ki-
şinin yanına gittiğinde tabancayla
vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ölen ki-
şinin Murat Gözüpek olduğu tespit edilir-
ken yaralama ve ateşli silahlı kanuna
muhalefetten daha önceden polis tarafın-
dan gözaltına alındığı öğrenildi.

Tabanca ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla
ilgili yapılan soruşturmada polis aynı böl-
gede olayın olduğu saatte O.Ü. adlı bir ka-
dının yolda hafif yaralı olarak
bulunduğunu tespit etti. Genç kadın poliste
verdiği ifadesinde "Beni gasp ettiler" dedi.
Ancak ifadedeki çelişkiler üzerine genç
kızın son görüştüğü kişiler takibe alındı.
Polis olay gecesi genç kızın son olarak bir-
likte olduğu Mert K.(26)'ın evine baskın
yaptı. Polisi görünce kaçmaya çalışan Mert
K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada
olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Po-
listeki soruşturması sonucunda şüphelinin
uyuşturucu almak için geldiği Tuzla'da pa-

zarlıkta anlaşamayınca Murat Gözüpek'i
tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Mert K. tutuklandı

Öte yandan cinayet sırasında şüphelinin
yanında O.Ü. adlı kız arkadaşının bulun-
duğu cinayetten sonra şüphelinin kaçtığı
araçtan atladığı öğrenilen genç kızın kendi-
sini yolda bulan polislere "Beni gasp edip
araçtan attılar" şeklinde yalan söylediği tes-
pit edildi. Poliste işlemleri tamamlanarak
adliyeye sevk edilen Mert K. tutuklandı.
Olay sırasında araçta bulunan O.Ü. ise
sonra serbest bırakıldı. DHA

Uyuşturucu 
operasyonu 
Fatih'te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir
evde 22 kilo 430 gram bonzai, 2 kilo 954 gram

esrar ve 94 gram kokain ele geçirildi
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ilçede uyuşturucu madde
imal ederek satışını yapan kişilere

yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri iddiaya
göre, 6 Ocak'ta Balat Ayvansaray Mahallesi
Mahkemealtı Caddesi'nde 51 yaşındaki
E.S.'nin uyuşturucu madde sattığını belirledi.
Ekipler, E.S.'nin uyuşturucu maddeleri Ayvan-
saray Mahallesi Püsküllü
Caddesi üzerinde bulu-
nan annesine ait evde
sakladığını tespit
ederek operasyon
kararı aldı.

Firari aranıyor

Polis yaptığı operas-
yonda E.S.'nin annesi
76 yaşındaki N.S.'yi göz-
altına aldı. Evde yapılan ara-
malarda 22 kilo 430 gram bonzai, 2 kilo 954
gram esrar ve 94 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan anne N.S.'nin Fatih İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki
işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
N.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 
firari olarak aranan oğlu E.S.'nin yakalanması
için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kadını öldürüp 
evi ateşe verdiler 
Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangını söndüren
itfaiye ekipleri bıçaklanarak öldürülmüş bir
kadının cesediyle karşılaştı. Polis, öldürülen
yabancı uyruklu kadının erkek kardeşi ve
kardeşinin arkadaşını gözaltına aldı

Beyoğlu Çukur Mahallesi Geniş
Yokuşu Sokak'ta bir binanın 3'ncü
katında pazar gecesi yangın çıktı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını sön-
dürdüklerinde sırtında bıçak bulunan bir kadın
cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beyoğlu
Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştır-
mada 25 yaşındaki R.K adlı kadının önce bo-
ğazının kesildiğini daha
sonra sırtından bıçak-
landığını tespit etti.

Erkek kardeşi
gözaltında

Olay yerinde yapı-
lan incelemenin ar-
dından Suriye
uyruklu R.K'nın cesedi
Adli Tıp Kurumu'na kal-
dırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro
Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonu-
cunda genç kadının erkek kardeşi A.K ve kar-
deşinin arkadaşı M.D.'yi gözaltına aldı.
Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki sorgularında
cinayeti itiraf eden şüpheliler, sorgularının ar-
dından adliyeye sevkedildi. DHA

Vatandaşlar kurtardı
KüçüKçeKmece'de bir apartmanın en
üst katında çıkan yangın itfaiye ekiple-
rince söndürüldü. Yoğun dumandan do-

layı alt katta mahsur kalan engelli kadın ile 1
yaşındaki torunu ise vatandaşlar tarafından dışarı
çıkarıldı. Yangın sabah saat 9.30 sıralarında İstas-
yon mahallesi Öğretmen Sokak üzerinde bulunan 
3 katlı bir binada çıktı. üst katta henüz bilinmeyen
bir nedenle başlayan yangın büyüyerek çatıya da
sıçradı. Binada yaşayan Suriye uyruklu engelli Sa-
biha derviş (73) ile 1 yaşındaki torununu Farah
Ömer çevredeki vatandaşlar tarafından binadan
dışarı çıkarıldı. dHA

Aralarında çete lideri İbrahim E.(37)'nin de bulunduğu 2'si
kadın toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Seçkin Koçyiğit’in kullandığı vinç, yükün
ağır gelmesiyle bir anda devrildi. 



EL KURUTMA MAKİNESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/16265
1-İdarenin
a) Adresi : Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 34899 

Üst Kaynarca PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numaras : 2166254545 - 2166570696
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@marmaraeah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 120 ADET EL KURUTMA MAKİNESİ Ayrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yeri : T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul 
Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi/Ayniyat Tüketim Deposu

c) Teslim tarihi : İdarenin yazılı siparişi doğrultusunda sözleşme konusu 
malın teslimatı ilgili depoya 10 (on) iş günü içerisinde 
yapılacaktır. Teslimat programı 20.12.2019 tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C.Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Toplantı Salonu -Fevzi Çakmak
Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 Üstkaynarca Pendik İstanbul

b) Tarihi ve saati : 29.01.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif verdikleri kalem için  bir adet numuneyi son teklif verme saatinden önce ihale teklif
zarfı ile birlikte vereceklerdir. Numuneler firma adını açıkça belirten, malzemelerin ihale sıra numarası
ve adını gösteren dizi pusulası ile birlikte ve her bir numunenin üzerinde firma adı, kalem numarası,
malzeme adı yazılı etiketlenmiş olarak teslim edilecektir. Numuneler şartnameye uygunluk aşama-
sında denenmesi veya kullanılması halinde numuneler  için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
İstekliler teklif verdikleri kalem için  teknik bilgilerin yer aldığı katologlarını da ihale dosyasında sun-
mak zorundadırlar.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin
tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. SAĞLIK BAKAN-
LIĞI Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Satınalma Birimi adresinden
satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim
ve Araştırma Hastanesi-Satınalma Birimi-Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 Üstkay-
narca Pendik 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, 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:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

EL KURUTMA MAKİNESİ
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:929577)
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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
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı;
şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alaca-
ğına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların
paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebile-
ceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci
günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri-
lebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve
satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin is-
teyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize baş-
vurmaları ilan olunur. 11/01/2019

1.İhale Tarihi : 12/02/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 28/02/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Selamet Yediemin otoparkı (Merkez Mah. Üsküdar Cad No: 5 Çekmeköy/İstanbul) 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 11.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

24. İCRA DAİRESİ 2018/427 TLMT.

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:929521)

ESAS NO     : 2018/354 10/01/2019
KARAR NO  : 2018/287

İ  L  A  N
Davacı Durmuş AYDIN tarafından davalı Nüfus
Müdürlüğü aleyhine Mahkememizde açılan İsim
Düzeltilmesi davasında;
Davanın kabulü ile; Niğde ili, Çiftlik ilçesi, 
Mahmutlu Mah. Cilt no:91, Hane No:47, BSN
215'de kayıtlı, 08/06/1987 doğumlu,
47896664190 TC kimlik nolu davacı Durmuş 
Aydın'ın Durmuş olan adının HARUN olarak 
düzeltilmesnie, karar verilmiştir.
T.M.K.nun 27. maddesi uyarınca ilan olunur.

T.C. 
İstanbul Anadolu 

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:929519)

Örnek No: 25*

34DJ3137 Plakalı , 2005 Model , FIAT
Marka , DOBLO CARGO 1.9 D ACTUAL
Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , ön cam
çatlak, sol ön kapı altı , sol arka
çamurluk,sağ ön kapı altı çarpma nedeniyle
hasarlı, arka kapıda küçük bir vuruk var

N oylon poşet yerine bez çanta projesine
büyük destek veren Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyük-

çekmece halkının çevre dostu olduğunu belirterek
ilçe halkına file dağıtımın sürdürüleceğini açıkladı.

Binlerce bez torba dağıttık

Naylon ve plastiklerin doğaya verdiği zarardan
ötürü herkesi file kullanmaya davet eden Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
"Gün geçtikçe doğayı korumak, temiz tutmak
daha da zorlaşıyor. Biz Büyükçekmeceliler olarak
doğa dostuyuz. Geri dönüşüm konusunda da ça-
lışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz. Vatandaş-
larımızı yeni çıkan yasa hakkında bilgilendirerek
binlerce bez torba dağıttık. Dağıttığımız filelerle
alışveriş yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Çocuk-
larımıza daha temiz bir gelecek sunmak için çalış-
maya devam” ifadesini kullandı. 

Vatandaş bilgilendirildi

Vatandaşlara naylonun insan sağlığına ve doğaya
verdiği zararları anlatarak bilgi veren Çevre Ko-
ruma ve Kontrol ekipleri Çevre Koruma ve Kont-
rol ekipleri son 3 yıl içerisinde 30 bin adet bez
torba ve file dağıtarak yasalaşan naylon poşet ka-
rarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor. 

Büyükçekmece Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 
3 yıl önce başlattığı “Naylon Poşete
Hayır” kampanyası sayesinde 
binlerce vatandaş bilgilendirildi. 
Belediye Başkanı Hasan Akgün, 
"Biz Büyükçekmeceliler olarak doğa
dostuyuz. Vatandaşlarımızı yeni
çıkan yasa hakkında bilgilendirerek
binlerce bez torba dağıttık" dedi

BUyUkCekmeCeliler
doGa dostUdUr

bez çantayı teşvik edeceğiz
NAyloN poşetlerin kullanı-
mını azaltmak için çıkarılan
yasanın ardından harekete
geçen Maltepe Belediyesi,
Kadın, Aile ve Engelli Hiz-
metleri Müdürlüğü aracılı-
ğıyla, ilçedeki pazar
alanlarında vatandaşlara
bez çantalar dağıttı. Halkı,
doğaya zararı yıllardır tartı-
şılan naylon poşetlerin ye-
rine, bez çanta kullanmaya
teşvik eden bu çalışma, va-
tandaşlar tarafından da
memnuniyetle karşılandı.
Vatandaşlar, Maltepe Bele-
diye’sine ve Başkan Ali Kı-
lıç’a bu uygulamadan
dolayı teşekkür etti. Çevre
dostu birçok projesi ise

sık sık gündeme gelen Mal-
tepe Belediyesi’nin halktan
yoğun ilgi gören bu çalış-
ması, ilçedeki tüm semt pa-
zarlarında devam edecek.
Konuyla ilgili açıklama
yapan Başkan Ali Kılıç,
"Göreve geldiğimizden beri,
doğa dostu bir kent ya-
ratma çabası içinde olduk.
Bununla ilgili hayata geçir-
diğimiz birçok projemiz var.
Naylon poşetlerin kullanı-
mını azaltmak için çıkarılan
yasayı destekliyoruz. Çalış-
malarımızla, Maltepe sınır-
ları içerisindeki tüm
vatandaşlarımızı bez çanta
kullanmaya teşvik etmeye
devam edeceğiz" dedi. 

Büyük taşınma 
3 Mart’tan sonra

DHMİ Genel Müdürü
Funda Ocak, Atatürk
Havalimanı’ndan 
İstanbul Havalimanı’na
yapılacak olan kademeli
taşınmanın 3 Mart tarihi
itibariyle tamamlanacağı
ve o tarihten itibaren
büyük taşınmanın
gerçekleşeceğini açıkladı

İstanbul Havalimanı’nda açılışı
gerçekleştirilen Duty Free mağaza-
larının ikinci fazının açılışına katılan

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak burada gazete-
cilerin sorularını yanıtladı. atatürk Havalima-
nı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılması
planlanan taşınmayı, kış şartları nedeniyle Mart
ayına kadar kademeli geçiş olarak karar verdik-
lerinin altını çizen Ocak, "29 Ekim tarihinde Cum-
hurbaşkanımız Recep tayyip Erdoğan’ın açılışını
yaptığı bu güzide eserde önce iki aylık bir test sü-
recimiz oldu. bu konuda türk Hava Yolları'nın çok
büyük destekleri oldu. bu iki aylık test sürecinden
sonra tekrar kısa bir süreye ihtiyacımız oldu. Kış
sezonunda taşınma olmasın diye Mart ayına
kadar kademeli geçişe karar verdik. bu kademeli
geçişi inşallah 3 Mart tarihinde noktalayacağız.
bu tarihte büyük taşınmayı yapacağız. bundan

sonra ticari uçuşlarımız atatürk Havalimanı yerine
inşallah İstanbul Havalimanı’ndan devam ede-
cek" dedi.

Süreç tamamlandı

3 Mart tarihinden itibaren atatürk Havalimanı’nın
ticari uçuşlara kapalı olacağını ifade eden
Ocak,“buradan sadece genel havacılık, bakım
onarım hangarları, müstakil kargo uçuşlar ve fu-
arlar atatürk Havalimanı’nda faaliyetlerine
devam edecek. bu çok büyük bir ihtiyaçtı ve ata-
türk Havalimanı işlevini bu yönde devam edecek.
bu arada hava seyrüsefere ilişkin tesislerimiz mi-
nimum 2022-2023 yılına kadar faaliyetlerine
orada devam edecek" şeklinde konuştu. İstanbul
Havalimanı’nın uluslararası uçuş izinlerinin de ta-
mamlandığını belirten DHMİ Genel Müdürü
Funda Ocak "Herkes hazır, bizim artık büyük açı-

Öğrencilere 
kitap tavsiyesi

AK PArti Zeytinburnu Belediye Başkan
adayı Ömer Arısoy, ilçede eğitim veren
devlet okullarını ziyaret etti. Öğrencilerle

sohbet eden Arısoy, gençlere Ord. Prof. Dr. Ahmet Sü-
heyl Ünver’in kitaplarını okumalarını tavsiye etti. Eği-
time verdiği önemi her konuşmasında vurgulayan
Arısoy, derslikleri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaretinde
kendisinin de imam hatip lisesinden mezun olduğunu
ifade eden Arısoy, öğrencilere kitap tavsiyelerinde bu-
lundu. Arısoy, Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in ki-
taplarını okumayı öğrencilere ev ödevi olarak verdi.

Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, "Geri
dönüşüm konusunda
çalışmalarımızı has-
sasiyetle yürütüyo-
ruz” diye konuştu. 



İstanbul'da yediemin otoparkları, Uber uygulamasıyla yolcu taşımacılığı yaparken
bağlanan lüks araçlarla dolu. Sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 aracın bağlandığını
söyleyen Uber araç sürücüleri, yetkililerden biran önce yasal bir düzenleme istiyor
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İSTANBUL

İ stanbul genelinde Uber uy-
gulaması üzerinden yolcu ta-
şımacılığı hizmeti veren

yaklaşık 7 bin araç bulunuyor.
Ancak bu araçlar henüz yasal bir
düzenleme olmadığı için 'Yetkisiz
yolcu taşımacılığı' gerekçesiyle tra-
fikten men ediliyor. İstanbul'da ye-
diemin otoparklarında sayıları
binleri bulan Uber aracı bulunu-
yor. Lisanslı Taşımacılar Derneği
(LİTAŞ) Başkanı Metin Kayhan,
Milli servetin aylarca otoparkta
çürüdüğünü söyleyerek yetkililer-
den acilen yasal düzenleme yap-
masını talep etti. İstanbul'da iki
yıldır Uber uygulaması üzerinden
yolcu taşımacılığı yapan Serhat
Çolak ise sadece yılbaşı gecesi
yaklaşık 400 Uber aracına ceza ke-
silip bağlandığını söyledi.

Günde 30-40 araç bağlanıyor

Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Baş-
kanı Metin Magriso, "Şu anda 7
bini VIP araç Uber uygulamasıyla
İstanbullulara hizmet veriyoruz.
Karayolları Trafik Kanunu'ndaki

son düzenleme ile bir araç bağ-
lama sürecine girdik. Bu konu
hakkında da mahkeme süreci
devam ediyor" dedi.
"Milli servetimiz otoparklarda yatı-
yor" diyen Magriso, "Bu araçlar
çalıştığı her gün için devletimize
vergi ödüyor. Kamuya kaynak
sağlıyor. Ancak otoparklarda uzun
süreli beklemeden dolayı araçları-
mızın yürüyen aksamlarında yıp-
ranma ve hasarlar oluşuyor.
Günde tahminen 30 - 40 Uber uy-
gulaması ile yolcu taşıyan araç
bağlanıyor. Aynı rakamda da
mahkeme kararlarıyla bağlanan
araçlarımızı alıyoruz" diye ko-
nuştu.

15 bin kişi ekmek yiyor

Yasal bir düzenleme beklediklerini
söyleyen Magriso, "İstanbul hal-
kına yüzde 99 memnuniyet oranı
ile hizmet veriyoruz ve bu hizmet,
vermeye de devam etmek istiyo-
ruz. Şu an İstanbul'da bu hizmeti
veren 15 bin kişi var. Çok ciddi bir
sektörden bahsediyoruz. Neticede

15 bin kişi bu işten ekmek yiyor.
Yine aileleri de işin içinde katarsak
bu sayı 60 bini buluyor. Dizayn-
cısı, lastikçisi, tamircisi gibi yan sa-
nayileri de hesaplarsak bu sayı 100
bin kişiyi olur. Uber sisteminde şu
an elektronik fatura ile çalışan 3
bin 300 firma var. 3 bin 300 kişi bu
işten vergi veriyor. Bu kalabalığın
göz ardı edilmeyeceğine inanıyo-
ruz" ifadelerini kullandı.

Yılbaşında da UBER’e
müsaade edilmedi

2016 yılından beri İstanbul'da
Uber uygulamasıyla taşımacılık
yaptığını söyleyen Serhat Çolak
da daha fazla mağduriyetlerin ya-
şanmaması içinde yasal bir dü-
zenlemeye ihtiyaç duyulduğunu
belirtiyor. Yılbaşında da çalıştığını
söyleyen Çolak, "Yılbaşında mağ-
dur edilmeyeceğimizi düşünerek
birçoğumuz çalıştı. Bugün bizlere
müsaade edeceklerini düşündük
ama yanıldık. Saat 20.00'den
sonra çok fazla araç bağlamaları
yaşandı. Her bölgeden 3 tane, 5

tane, 10 tane araç bağlandı diye
bizim whatsapp grubumuzdan
bilgiler geldi. Çok ciddi şekilde sa-
yılar artmaya başladı. Yılbaşında
250 - 400 arası Uber aracı bağ-
landı bilgisi geldi. Bunlar sadece
bir gece yaşandı" şeklinde ko-
nuştu.

Bir araç en az 
1 ay bağlanıyor

Araçların bağlanmasının büyük
zarar oluşturduğunu ifade eden
Çolak, "Bir araç en az 1 aylığına
bağlanıyor. Ayrıca artık yol belgesi
de verilmediği için 1 ay da öyle
bağlıyorlar toplam 60 gün aracı-
mız içeride kalıyor. 60 gün bo-
yunca biz buradan para
kazanamıyoruz ve araçlarımız
otoparklarda yatıyor. Benim ara-
cım 2 kez 60 günlüğüne bağlandı.
20 gün sonra da mahkeme kara-
rıyla bu durum durduruldu. Ama
geri kalan gün sayısı yarın bir gün
önümüze çıkar mı onu da bilmi-
yorum. Şu an benim aracım yine
bağlı" dedi. DHA

S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE
İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

YÖNETİM  KURULUNDAN 2018 YILINA AİT 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Kooperatifimizin 2018 yılı çalışmaları ile hesapları ve gündeme konulan iş ve işlemlerin görüşü-
lüp karara bağlanacağı yıllık ‘OLAĞAN GENEL KURUL’ toplantısının; 24 Şubat 2019 Pazar
günü saat 11.00’de S.S.Güzelkent Hukukçular ve İdareciler Konut Yapı Kooperatifinin, Güzelce
Mahallesi Huzur Sokak No: 1 Büyükçekmece - İstanbul adresinde (Site girişinde yeni sosyal
tesis-ticaret merkezi 1. kattaki toplantı salonunda) aşağıdaki gündemle yapılmasına, o gün ye-
terli yasal çoğunluk sağlanamazsa sonraki toplantının 03 Mart 2019 Pazar günü aynı yer ve
aynı saatte ve aynı gündemle yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Karar No: 1248

TOPLANTIYA BİZZAT KATILMANIZI VEYA YETKİ BELGESİ İLE BİR TEMSİLCİ
GÖNDERMENİZİ RİCA EDERİZ.
Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Adına
Başkan ll.Başkan

Eyüp Erdal ÖZAKTAÇ

GÜNDEM
1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
3. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalama yetkisinin Başkanlık Divanına verilmesi,
4. Yönetim kurulu çalışma raporu ve denetim kurulu raporu ile bilanço, envanter,  gelir-gider
tablosunun okunması,  görüşülmesi, 
5. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarının onaylanması, Yö-
netim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. (01.01.2019-31.12.2019) çalışma dönemi için Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçe
ile ortaklardan tahsil edilecek edim miktarı ve ödeme planının görüşülüp karara bağlanması,
7. Kooperatifimizin mağduriyetinin doğmaması için oluşturulmamış olan kıdem tazminat fo-
nunun oluşturulmasının karara bağlanması;
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretlerin be-
lirlenerek karara bağlanması,
9. Kamu kurum ve kuruluşları (İSKİ-İGDAŞ-BEPSAŞ-BEDAŞ) ile mahkemelere verilecek
gayri nakdi teminatların (teminat mektuplarının) limitinin 150.000,00 TL ye çıkarılması ve Yö-
netim Kuruluna yetki verilmesi;
10. Uzun yıllar kullanılması nedeni ile yıpranmış ve artık onarılamaz durumda olan demirbaşla-
rın hurda olarak satılması veya kaydının silinmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. Yönetim Kurulu tarafından alınan ortaklıktan çıkarma kararlarına karşı itiraz olursa görüşü-
lüp karar alınması,
12. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Tel. : 212 868 0550
Fax : 212 868 3307

NOT: Yönetim ve Denetim Kurulunun raporları ile 31.12.2018 tarihli Kooperatif Bilanço ve Gelir-
Gider Tablosu, Genel Kurul Toplantısından 15 gün önceden, Kooperatifimizin Güzelce Mahallesi
Huzur Sokak No: 71 Büyükçekmece-İstanbul adresindeki yönetim binasında ve  Kooperatifimizin
web sitesinde(www.guzelkent.com.tr) tüm ortaklarımızın incelenmesine açık tutulacaktır. 

Turgay DURSUN

A nayasamızın 94. Maddesi açık ve net
iken, okunduğunda anlaşılmayan hiç-
bir yeri olmamasına şu günlerde uy-

gulanmıyor.
Orada, TBMM Başkanı ve Başkan 

Yardımcıları partilerinin siyasi faaliyetlerine
katılamaz ibaresine rağmen, AKP 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı
eski Bakan, eski Başbakan Binali Yıldırım,
“Aday olmak siyasi bir faaliyet değildir” diyor.

Binali Bey bir de siyasi faaliyetin tarifini
yapsa da ne olduğunu bilmeyenler öğrense iyi
olur.

Buna karşılık CHP’nin adayı Ekrem İma-
moğlu ise, “İstifa edip etmemesi onun tercihi-
dir” diyor. Bu arada Anayasa hiçe sayılıyor,
heba ediliyor, deliniyor, kimse umursamıyor.

Şimdi Binali Bey’in neden istifa etmediği
ile ilgili söylentilere bir göz atalım.

1.- Tayyip Bey’in oğlu Bilal Bey Belediye
Meclisi üyesi olacak. Seçim kazanıldığı zaman
Binali Bey istifa edecek ve yerine Bilal Erdo-
ğan getirilecek.

2.- Tayyip Bey’in damadı Berat Bey Bakan
olmasına karşın, Belediye Meclis üyeliğine
aday olmasında sakınca olmadığına ve Bakan-
lıktan tıpkı Binali Bey gibi istifa etmesine
gerek kalmadığına göre;

Belediye Meclis Üyesi seçilir yine Binali
Bey istifa ettirilir ve yerine Berat Albayrak
Büyük Şehir Belediye Başkanı olur.

3.- Anayasa hiçe sayıldığına göre ve kimse
de bir şey demediğine göre;

Binali Bey İstanbul’da her yere kırmızı pla-
kalı arabasıyla, eskortlar eşliğinde ve koruma
ordusuyla gider. Gideceği seçim çalışmalarına
daha erken giderek zamandan kazanır.

İmamoğlu’nun trafikte geçiş üstünlüğü, ça-
karlı araçları olmadığına göre zaman kaybına
uğrar ve çalışması da yavaşlar.

4.- Yoğun bir şekilde yayılan dedikoduya
göre, Binali Bey Kazanamayacağını 
anlamış olmalı ki, TBMM Başkanlığını 
bırakmamak için istifa etmiyor.

5.- En önemlisi İstanbul seçimi kaybedilirse
Anayasa 94. Maddesinde belirtilen 
istifa hususuna uymadığı için seçimin iptali is-
tenir ve İstanbul seçimleri de iptal edilir.

Bunlara şehir efsanesi deyin, dedi kodu
deyin ama hepsi de olabilecek ve uygulanacak
hususlardır. Binali Bey, isimlerin YSK’ya bildi-
rilmesinin son günü olan 19 Şubat’ı bekleyip,
“Bakın işte istifa ettim” demeyi mi bekleyecek
bilemem. Ama, TBMM Başkanı ve çok 
deneyimli birpolitikacı olarak daha önceleri 
uygulananlara bakıp bu istifa durumunu 
gerçekleştirmeliydi.

SEÇMEN  LİSTELERİ

Son yıllarda yapılan tüm seçimlerde ilk
akla gelen seçimlere hile, hurda ile yapılan
müdahalelerdir. Bunu 2009 seçimlerinde ya-
şayan ve bilenlerden biriyim.

Partililer, “Sandıklar güvenli, her 
sandıkta görevlimiz var” deseler de illaki bir
şeyler oluyor. Tüm bu olup bitenler 
demokrasiye uygun olmasa da maalesef 

ülkemize yerleşmiş bir durum olarak 
uygulama da var.

Hani denilir ya, “Perşembenin gelişi Çar-
şamba’dan belli olur” diye. Şimdi 31 Mart’ın
gelişi seçmen askı listelerinden belli.

Çok merak ediyorum Mesela Ulukışla’nın
seçmeni ne oldu da ilçe nüfusunu geçti? Yine
Ankara Çamlıdere de, 24 Haziran seçimle-
rinde 6561 olan seçmen ne oldu da 5932 kişi
birden arttı. Bala da aynı sürede 12 bin 21
seçmen, Haymana da 12 bin 698, Kızılcaha-
mam da6 bin 269, Evren de 2 bin 402 Güdül
de bin 575 seçmenin artış nedeni nedir?
Bunun mantıklı bir açıklaması olması 
gerekmiyor mu?

Yoksa AKP Ulukışla Belediye Başkanının
dediği gibi bu ilçelere büyük ilgi mi var?

Bu örnekleri çoğaltmak gerekir se, İstanbul
Adalar da bilinmeyen ve mevcut olmayan bi-
nalara yazılan seçmen sayısı 826. Bu seçmen-
ler ne hikmetse daha önce yaşadıkları
Sakarya Erenler ilçesi, Adıyaman Sincik,  
İstanbul Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye,
Bağcılar Pendik ten sıkılmış olmalılar ki,
“Tebdili mekan da ferahlık vardır” diyerek
Adalara göç etmişler.

Ülkemizin başka yörelerinden örnekler ver-
mek gerekirse; Siirt’te yeni seçmen 
yazılması yerine 6 bin 488 seçmen orada otur-
masına karşın isimlerine hiçbir listede rastlan-
mamış.

Diğer çarpıcı örneklere gelince, Iğdır Polis
Evi’nin maksimum kapasitesi 108 kişi olma-
sına karşın buraya 374 seçmen kaydedilmiş.
Hakkari de bir daireye bin 108 seçmen kaydı-
nın olduğu ortaya çıkmış. Bingöl de bir kapıcı
dairesinde 224 seçmen, Bitlis Çevreyolu’nda
bir dairede 338 seçmenin yazılı olduğu tes-
pit edilmiş.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Ana-
dolu’da birçok ilçe, köy ve mahalle ye Bü-
yükşehirlerden on binlerce seçmen kaydı
yapıldı. Neymiş efendim. Akrabası muhtar
olacakmış. Bu hilenin daniskasıdır ama
kim mani olacak?

Cumhurbaşkanımız, bu tür hilelerin 
kimseye yakışmayacağını İçişleri Baka-
nına talimat verdiğini ve bunun önlenmesi 
gerektiğini söylüyor ama uygulamada 
değişen bir şey yok.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir 
genelge yayınlayarak, yerleşim yerinde 
oturmayan seçmenlerin kayıtlarının don-
durulacağını, bu durumda olan seçmenle-
rin gerçekte yaşadığı yerlere taşınması
gerektiğini, aksi taktirde orada da oy 
kullanamayacaklarını açıkladı ama, bunun
geçerlilik sürecinin ve uygulamasının nasıl
olacağı askı süresinin 
bitmesine sayılı gün kalmasına rağmen
nasıl olacağı da belli değil.

Bu durumlara kim ve ne zaman müda-
hale edecekse etsin ki, önümüzde ülkemi-
zin geleceğine yön verecek olan Mahalli
İdareler Seçimi huzur içinde geçsin.

OTOPARKLAR UBER 
ARACLARIYLA DOLU

BIR DAIREDE 40 SECMEN!
AK Parti Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Süleyman Gedikoğlu'nun Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki
120 metrekarelik evinde 40 seçmenin kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Gedikoğlu bu durumu
“Akrabalarım spor salonlarınından yararlanmak için adreslerini bizim eve taşıdılar” diye açıkladı

31Mart’taki yerel se-
çimler öncesi, seçmen
kayıt listesinin askıya çık-

masıyla beraber ‘taşıma seçmen’
iddiaları da yeniden gündeme
geldi. CHP Üsküdar İlçe Örgütü,
AK Parti Meclis Üyesi Süleyman
Gedikoğlu’nun Bulgurlu Mahalle-
si’ndeki evinde 40 seçmenin kayıtlı
olduğunu tespit etti. Söz konusu
dairede 24 Haziran 2018 Genel
Seçimleri’nde sadece 3 seçmenin
kayıtlı bulunduğu öğrenildi. Dai-
reye 6 ay içerisinde 37 yeni seçme-
nin kayıt ettirilmesi kafalarda soru
işaretlerine neden oldu.

Spor için gelmişler 

Sözcü'den Fatma Vurgun'un habe-
rine göre Gedikoğlu, iddialara
yanıt vermezken bu durum için
"Akrabalarının spor salonlarının-
dan yararlanmak için adresini taşı-
dığını" söylediği öğrenildi. CHP
Üsküdar İlçe Başkanı Olcay Kurt
ise CHP Genel Merkezi’nin geliş-
tirdiği İntranet sistemi üzerin-

den bütün seçmen listesini hane
bazlı olarak görebildiklerini hatır-
lattı. Kurt, "Hane bazlı olarak çı-
kardığımız listeleri, mahalle
temsilcilerine veriyoruz. Mahalle
temsilcileri de binalara asıyor. Böy-
lece seçmenler apartmanda kendi-
lerinin dışında olmayan seçmenler
var mı  ya da kendi dairelerinde
fazladan biri var mı görebilsinler
diye" açıklamasını yaptı. 

Gerizekalı olmak lazım
Eskiden muhtarlık listelerinin de
böyle olduğunu belirten Kurt,
“İnsanların komşularını kontrol
etme imkanları da vardı ama
geçen seçimden itibaren ad-
soyad sistemine göre oldu. Dola-
yısıyla seçmen, adını listede
görüyor, ‘tamam adım yazılı’
deyip gidiyor. Ama bitişik dai-
remde şu var, alt katımda bu var 

gibi kontrol yapamıyor. Bizim
hane bazlı listelerimiz bu imkanı
veriyor. Dolayısıyla bir dairenin
içinde 40 kişinin ayrı ayrı isim ve
soyadını görünce bunu anlama-
mak için gerizekalı olmak lazım.
Bu arkadaşlar da nasıl fark edil-
meyeceğini düşünmüş bilemiyo-
rum. Süleyman Bey ilk defa
başına geldiği için yakalandı ve
abuk sabuk bir bahane ileri
sürdü. Ancak sadece Süleyman
Bey ile sınırlı değil bu sayı. Bir-
kaç meclis üyesinde de aynı şe-
kilde yığma seçmen var” diye
konuştu.

Hiçbir alakamız yok

Bulgurlu Mahallesi Muhtarı
İrfan Güner de 2009’dan beri
muhtarların kayıt yapma ve
kayıt silme yetkisinin olmadığını
belirterek, “Seçmen listesini,
YSK yayınlar. Biz de muhtarlık-
larda asarak halka duyururuz.
Bizim başka yetkimiz de yok, bu
konuyla bir alakamız da yok”
ifadelerini kullandı.

Anayasa, Binali ve
seçmen listeleri…

5
Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

Günde tahminen 30 - 40 Uber uygulaması ile yolcu taşıyan araç bağlanıyor. Bağlanan araçlar mahkeme kararıyla tekrar geri alınabiliyor. 

İstanbul Dernekler
Federasyonu birlik

ve beraberlik
gecesinde bir

araya geldi.
Gecede konuşan
Başkan Velişan

Yerli, “Amacımız
birlik ve 

beraberlik içinde
haklarımızın
korunmasını

sağlamaktır” dedi

İstanbulDernekler
Federasyonu'nun birlik,
beraberlik ve dayanışma

için düzenlediği etkinliğe yoğun ilgi
vardı. Sanatçı Temel Mar’ın perfor-
mansıyla gece şölene dönüştü.
Ümraniye Prenses Toplantı Salo-
nu'nda düzenlenen geceye siyasi
parti temsilcileri, belediye başkan
aday adayları, meclis üyesi ve muh-
tar adaylarının yanısıra birçok sivil
toplum örgütü temsilcisi katıldı. 

Paylaşmanın tarafıyız

Sunculuğunu Salih Mert'in yaptığı

gecede konuşan İDF Genel
Başkanı Velişan Yerli, "Fede-
rasyonumuz 2003 yılında ku-
rulmuş, aynı amaçlı yöre ve il
dernekleri ile biraraya gelerek
kuruluşumuzu gerçekleştirmiş
bulunmaktayız. Amacımız
her örgütlü yapının olduğu gibi bi-
zimde üyelerimizle birlik ve bera-
berlik içinde yasalar karşısında
haklarımızın korunmasını sağla-
maktır. Biz kuruluş anayasamız
olan tüzüğümüzde de belirttiğimiz
üzere tarafız. Neyin tarafıyız? Laik,
çağdaş ve sosyal bir devletin tarafı-

yız, eşitliğin, kişi hak ve özgürlükle-
rin tarafıyız, birlikte üretip, birlikte
paylaşmanın tarafıyız, eğitimde,
demokratik bir eğitimden ve fırsat
eşitliğinden yana tarafız, ülkemizi
yönetenlerin,  kendi çocuklarını
açmış olduğu eğitim kurumlarında
okutmalarından yana tarafız" dedi. 

Birliktelik vurgusu

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrenci kimlik kartımı kaybettim.Hükümsüzdür. Selin YILDIZ

Okan KOÇASLAN Adına kayıtlı 00098648 numaralı Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

ZAYİ İLANLARI

AK Parti Üsküdar Meclis Üyesi Süleyman Gedikoğlu’nun
evinde kayıtlı 40 seçmenin bulunması dikkat çekti. 
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, baş-
kanlığında İstanbul muhtarlarının
katıldığı “Uyuşturucu ile müca-

dele" toplantısı düzenlendi. Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenen top-
lantıya Vali Yerlikaya ve 900 üzerinde
muhtarın yanı sıra İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk de
katıldı.

Önemli mesafeler alındı

"İster transit ister tüketime yönelik
olsun, İstanbul'umuzda  Uyuşturucu
ile mücadelede çok önemli mesafeler
alındı" diyen Yerlikaya, "2016'da nar-
kotik olay sayısı 20 bin 406 iken,
2018'de 46 bin 153'e ulaşmış. Sahaya
baskı uygulamışız, bu artmış. Şüpheli
şahıs işlem sayısı, bu olaylarda ele ge-
çilen şüpheli sayısı 2016'da 30 bin 695
iken, 2018'de 64 bin 315'e ulaşmış.
2016'da 2 bin 843 kişi tutuklanmış,
2018'de bu rakam 6 bin 110 olmuş.
2016'da 6 bin 852 kilogram uyuştu-
rucu madde, 2018'de 11 bin 913 kilo-
gram uyuşturucu madde ele
geçirilmiş. Uyuşturucu hap adet ola-
rak 2016'da 1,3 milyon iken, 2018'de
yaklaşık 6,9 milyon olmuş. Bunlara
ilaveten Gümrük Muhafaza Başmü-
dürlüğümüz 2018'de İstanbul'daki
tüm gümrük kapılarında yaklaşık 148

milyon lira değerinde 1 ton 36 kilo-
gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bu kapsamda 99 vatandaş hakkında
adli işlem yapıldı. Bugün itibariyle İs-
tanbul'daki ceza infaz kurumlarında
bulunan 36 bin 597 hükümlü ve tu-
tuklunun yüzde 25'i yani 9 bin 145
uyuşturucu ile ilgili alınan tutuklu ve
hükümlülerdir" bilgisini verdi. 

İki bakanlık arasında protokol

Ali Yerlikay, “İstanbul'da resmi ve özel
temel ve orta öğretimde 6 bin 314
okul, 2 milyon 741 bin 423 öğrenci
bulunuyor. İçişleri Bakanlığı ve Milli
Eğitim Bakanlığı arasında 2016 so-
nunda yapılan İşbirliği protokolüyle
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne
yani MOBESE'ye 196 okulumuz

dahil oldu" şeklinde konuştu. Uyuştu-
rucuya karşı hayata geçirilecek olan
yeni bir proje hakkında da bilgi veren
Vali Yerlikaya, "Şehrimizdeki okulları-
mızda ve üniversitelerimizde Yeşilay
ile birlikte çok önemli bir projeyi de
inşallah çok yakında birlikte başlata-
cağız. Ve diyoruz ki 'UYUMA'. İçişleri
Bakanlığımızın Uyuşturucu ile Müca-
dele Aplikasyonu (UYUMA) var,
mobil telefon uygulaması. Uyuşturu-
cuyla mücadelede ihbar mekanizma-
sını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak
amacıyla yeni bir yöntem yakın
zaman önce faaliyete geçti. Uygula-
mayı telefonlarına indiren vatandaşla-
rımız, gerekli bilgileri girerek sisteme
kaydolacaklar. Cep telefonunda de-
vamlı duracak” diye konuştu.

S uriye’ye girme sinyallerinin verildiği
şü günlerde yerine önce kayyum ata-
nan sonradan ne hikmetse yani yapı-

lan itirazlarla yeniden görevine geri dönen
Kızılay Başkanı açıklama yapıyor, “Kan
lazım” diyerek..

Ne tesadüf ki aynı günlerde ülkenin bir-
çok yerinde ilik aranıyor denilerek art arda
kampanyalar düzenleniyor. Yani kan aranı-

yor..Seçim sürecine giren ve birçoğu mev-
cutların yerine aday gösteren iktidarın se-
çimi kazanmak için taze kana ihtiyaç var
diyerek kampanya yürüttüğü şu günlerde
Kızılay ve ülkedeki Kızılay şubeleri aracılığı
ile ve “İlik aranıyor” başlıklı haberler ile
kan toplanıyor.. Kan neye lazımdır, neden
sanki bir yerde düğmeye basılmış gibi kan
toplama kampanyaları başlatılır? Buna
baktığımızda kanın yaşanacak savaşta yada
büyük bir depremde veya toplumsal olay-
larda hastanelerin acil servislerinin dolma-

sında lazım olacağını anlarız.
Yani kan lazımsa anlaşılmalı ki kanlı bir
mücadele, savaş, çatışmada lazım olur kan..
Kızılay’ın gerçek kan aradığı siyasilerin ise
yeni isim ve kampanyalar ile taze kan yani

yeni bir enerji aradığı şu günlerde kanın çok
konuşulması da dillendirilmesi de hayra ala-
met değildir.

Gergin siyaset..

Kan depolarının doldurulmaya çalışıldığı,
siyasilerin taze kan aradığı şu günlerde
HDP adaylarının çeşitli bahaneler ile gözal-
tına alınması, CHP’nin açıklamalarının
haber değeri olarak görülmemesi, İYİ Par-
tiye ve diğer irili ufaklı partilerin havuz
medyasınca yok sayılması ve Başkan Erdo-

ğan başta olmak üzere siyasilerin seçime
doğru giderken toplumu geren çıkışlar yap-
tıklarına şahit oluyoruz.Sonuç olarak yerel
bir seçime doğru gidiyoruz ama genel se-
çimlerde öte bir mücadele varmış gibi kav-
gacı, toplumu geren açıklamalar izliyoruz.
Suriye sınırında askeri toplantılar yaparak
zaten gergin olan toplumu yeni gerginliklere
sürüyoruz.. Nedir bu bakış, nedir bu adeta
bir savaş.. Anlayamıyoruz, Fransa’dan
sonra İngiltere’ye sıçrayan sarı yeleklilere
mi özeniyor siyasilerimiz..

Kan lazım...
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Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başkanlığında İstanbul muhtarlarının katıldığı
“Uyuşturucu ile mücadele” toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya,
“Yeşilay ile birlikte çok önemli bir projeyi çok yakında başlatacağız. Uyuşturucu ile
Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projesiyle ihbar mekanizması güçlendirilecek” dedi

3 ADET PERSONEL SERVİS KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al-
maktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/17447
1-İdarenin
a) Adresi : Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı 

Kampüsü Büyükdere Caddesi 265 34398 Maslak 
SARIYER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2122625756 - 2122625179
c) Elektronik Posta Adresi : bolge1@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : PERSONEL SERVİS İHALESİ 1 Adet En az 45 Yolcu Koltuk 

kapasiteli Personel Servis Otobüsü , 2 Adet En az 27 Yolcu koltuk
kapasiteli Minibüs,Midibüs gibi servis araçları 249 takvim günü 
süreyle Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sınırları içerisinde olmak üzere teknik şartnamede belirtilen 
güzergahlar ve servis saatlerinde. (Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 
İstanbul 
İlindeki personeli ve diğer görevli personelin mesai günlerinde sabahları 
hizmet binalarına, akşamları mesai bitimi ikematgahlarına götürülmesi 
sabah akşam 1 sefer sayılacaktır.)

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 29.02.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 

toplantı salonu fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Cad. 
Maslak /sarıyer/ İstanbul

b) Tarihi ve saati : 06.02.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
27.04.2016 Tarih ve 2016/3-13 Sayılı İstanbul Büyük şehir Belediyesi  UKOME kararı gereği Servis Taşıma-
cılığı Yetki belgesi sunulması zorunludur. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine 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 tara-
fından 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:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 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.
Kamu veya Özel Sektörde hertürlü araçla ( Binek araç,Otobüs,Minibüs,Midibüs ) yapılan personel ve yolcu
taşıma hizmet işleri.
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 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şartname bedeli Sarıyer
mal Müdürlüğüne Yatırıldıktan sonra dekont ile birlikte İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü
İdari ve Mali işler Şube Müdürlüğü- Genel Bütçe birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kam-
püsü Büyükdere Caddesi No:265 Maslak-Sarıyer- İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese 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 olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:929470)

Belediyemize Ait Araçların 2019 Yılı Trafik Sigortalarının Yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/17361
1-İdarenin
a) Adresi : GÜNESLI MAH. KIRAZLI CAD. 1 34212 BAĞCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124100646 - 2124100645
c) Elektronik Posta Adresi : fen@bagcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 70 adet değişik tip ve marka aracın zorunlu mali trafik 

sigortasının yapılması hizmet alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Yüklenici Bürosu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 08.02.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1 Bağcılar İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 01.02.2019 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine
dahil edeceklerdir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bağcılar Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarBağcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edi-
lebileceği 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 üze-
rinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
BAĞCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:929474)

UYUSTURUCUYA 
KARSI ‘UYUMA’

Taksiciden örnek davranış
AtAtürk Havalima-
nı'ndan aldığı İranlı
turistin, aracında 120

bin lira değerinde döviz olan
çanta unuttuğunu gören taksi şo-
förü Can Çelebi (53) bulduğu pa-
rayı sahibine teslim etti. Parasına
kavuşan İranlı reza Mandegani
(31) Çelebi'ye teşekkür ederken
200 dolar hediye etti. Çelebi'nin
üyesi olduğu Atatürk Havalimanı
taksiciler kooperatifi'i Başkanı
Fahrettin Can, "kendisini ayın şo-

förü ilan ediyorum" dedi.

Taksiciler düzgün esnaftır

Atatürk Havalimanı taksiciler
kooperatifi Başkanı Fahrettin Can
ise Can Çelebi'nin bulduğu çan-
tayı kendilerine hemen teslim et-
tiklerini söyleyerek, "Bunları
bulup getirdi kendisi. Şoför arka-
daşımız sağ olsun misafirimizin
dövizlerini alıp getiriyor. taksici
esnafı düzgün esnaftır. Helalin-
den para kazanır” dedi. 

Toplantıda uyuşturucuya karşı verilen mücadele masaya yatırıldı. 
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Galatasaray'ın geçen hafta İstanbul’a getirdiği ve görüşmelere başladığı iddia edilen Mario
Balotelli için kulübü OGC Nice'ten müjde gibi açıklama geldi. Fransız kulübünün Başkanı 
Jean-Luc Rivere İtalyan futbolcunun herhangi bir takımla anlaşması halinde bonservis bedeli 
istemeyeceklerini duyurdu. Şimdi gözler iki taraf arasında imzalanması beklenen kontratta

NICE’TEN
BALOTELLI
MUJDESI

100,000 LİTRE AKARYAKIT MOTORİN ( DİĞER ) MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/16565
1-İdarenin
a) Adresi :Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü 

Büyükdere Caddesi 265 34398 Maslak SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122625756 - 2122625179
c) Elektronik Posta Adresi :bolge1@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :100.000 LİTRE AKARYAKIT ( MOTORİN DİĞER ) ALIMI Ayrıntılı bilgiye

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Bölge Müdürlüğümüz Merkez İstanbul ve Bağlı il şube Müdürlüklerinin 

bulunduğu Kocaeli, Sakarya, Kırklareli Edirne ve Tekirdağ il sınırları 
dahilinde otomatik yakıt sistemli ( OYAS ) veya benzeri sistemli istekli 
Akaryakıt İstasyonlarından peyder pey teslim alınacaktır

c) Teslim tarihi :Sözleşme İmzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 
tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren Mal teslim edilecek işe başlanılacaktır. İşin süresi 12 
Aydır. Ancak işin en geç 28.02.2020 tarihinde bitirilmesi esastır. Bölge 
Müdürlüğümüz Hizmet araçlarına Yüklenici tarafından Ücretsiz olarak 
takılacak taşıt kimlik ünitesi ile birlikte araçlar akaryakıt istasyonundan 
teslim alacaklardır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü 

Büyükdere Caddesi No:265 Maslak-Sarıyer- İstanbul
b) Tarihi ve saati :05.02.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlşama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar
geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeİstekli bir Akaryakıt
ve Dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise Teklif Sahibinin olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine
kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşun Bayisi olduğuna Dair Bayilik Yazısı ve Bayilik
sözleşmesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Bu Belge ve Sertifikaların Türk akreditasyon Kurumu Tarafından Akredite edilen belgelendirme kuruluşları
veya uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurum-
larınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. T.C Enerji piyasası ku-
rulundan alınmış piyasada faliyet gösterebileceklerine ait lisans belgesi aslı veya noter tasdikli sureti TSE
standartlarına uygunluk belgesi komisyonumuza sunulacaktır.
İş ortaklarında ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az 1 ortağın sağlaması gerekir.İhale döküma-
nında Konsorsiyumların ihaleye teklif verilmesinin öngörülmesi halinde,Uzmanlık gerektiren her iş kısmı için is-
tenen anılan belgeler ihale dökümanında belirtilir ve isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen
belgeleri sunarlar
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 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şartname bedeli Sarıyer
mal Müdürlüğüne Yatırıldıktan sonra dekont ile birlikte İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü
İdari ve Mali işler Şube Müdürlüğü- Genel Bütçe birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü
Büyükdere Caddesi No:265 Maslak-Sarıyer- İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:929469)

T rabzonspor'da FIFA yasağı en önemli
gündem maddesi.Karar ne çıkarsa
çıksın etkisi büyük olacak.Olumsuz

bir açıklama sezonun geri kalanını götürecek.
Onay verilirse muhtemelen sezon sonunda

aynı tehlike yine var olacak. Bıçak sırtı du-
rumu söz konusu.Bu arada Başakşehir ma-
çına da çok az bir süre var.Hangi futbolcu bu
kadar kısa zamanda karşılaşmaya hazır olur
da oynar muamma. Ayrıca mevcut eksikler
de var. Sakatlıklar, kupa yolcuları derken
önemli derecede zaafı var takımın.

***
Allah Ağaoğlu ve yönetimine sabır, güç ve

para versin. Şu zamana kadar yaptıkları tak-
dir edilesi ve destek verilesi. Bundan sonraki
süreçte yapacakları da geleceği belirleyecek.
O yüzden önce sabır ve güç ardından da bol
para gerekiyor.Elden geldiğince borçlardan
arındırılmaya çalışılıyor kulüp ama bir yere
kadar. Ek kaynak, projeler ve gelir kalemle-
rine de ihtiyaç var. Lisansını son gün çıkaran
bir kulüpten bahsediyoruz. Kat edilen mesafi
muazzam.

***
Yönetim Onur ve Burak ile yollarını ayırdı.

Kucka'yı da sattı veya satmak üzere. Ancak
Olcay'ın da gitmeye zorlanması konusunda
çalışmalar var. Bu çocuk fazla maaş almasın-
dan sebep hiçbir kulüpte söz konusu parayı
kazanamayacağı için muhtemelen kalmayı
kabul etti. Çıktı basında açıklama yaptı,

'Trabzonspor'da mücadele edeceğim'
dedi.Ligde belli bir standart alabileceğiniz bir
oyuncuyu eğer gönderemiyorsanız yola
devam etme kararı almak mantıklı gibi duru-
yor.Elbette Ünal hocayı da dinlemek lazım.

***
Takımdaki eksiklerin başında gelen Asya

Kupası yolcuları. Majid Hosseini ve Amiri
Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bugün gruptan
çıkmayı garantilemiş bir şekilde Irak karşı-
sında mücadele verecekler. Toplanan puanlar
ve rahat galibiyetlere rağmen Carlos Quei-

roz temkinli. İki futbolcunun da hem oy-
nama hem de yedek oturma ihtimali
var.Kesin bir kadro çıkarılamıyor.

İran basınında Hosseini hakkında kötü
performans gösterdiğine dair bazı haberler
çıktı ve farklı bir stoperin denenmesi gerek-
tiği dile getirildi.Yazılan maçı da İran 5-0
kazandı ve rakip belki bir kere ancak gele-
bilmiştir kaleye.

Takımı kreşe döndüremezsin
Trabzonspor'un gençleri için umut vaad

eden ifadeler kullanılıyor. Altyapı aşığı biri
olarak elbette kimliğinde Trabzon yazan
futbolcuların oynamasını isterim ancak
herkesi de alıp burayı kreşe döndürmenin
bir manası yok. En iyi şekilde analiz edilip
takıma kazandırılmalılar. Arkalarında du
rulmalı ve gelişimleri adına her şey 

yapılmalı. Yoksa heba olurlar.

Transfer çok sönük geçiyor

Futbolda transfer sönük geçiyor. Beşik-
taş kırdı biraz bu ivmeyi ancak yine de sik-
let olarak pek istenen isimler gelmedi
gibi.Fenerbahçe'nin sürekli bomba patlata-
cağı yönünde haberler var ancak ne derece
etki edecekler göreceğiz.Galatasaray sezon
başında Rizespor ve Trabzonspor'a öneril-
diği öne sürülen Marcao için 3.5 nilyon
euro ödedi. Belhanda'nın da gitme ihtimali
mevcut.Beşiktaş'ın giden ve gidecek oyun-
culara göre rota izlemesi bekleniyor.Tek
memnun eden takım Başakşehir. Da Cos-
ta'nın yerine Serdar'ı aldılar, üzerine de Ro-
binho çileği. İkinci yarının en büyük
favorisi halindeler. 

burak@gazetedamga.com.tr

Burak ZİHNİ
Sabır, 

güç ve para

K ariyerini Fransa Lig 1
ekiplerinden Nice'te
sürdüren ve kulü-

büyle anlaşmazlıklar yaşa-
yan Mario Balotelli'nin
geleceği şekilleniyor. Gala-
tasaray'ın da transfer gün-
deminde yer alan İtalyan
santrforla ilgili resmi açıkla-
mayı Nice Başkanı Jean-Luc
Rivere yaptı.

Teşekkür etti ama...

Fransa basınından RMC'ye
konuşan Rivere, "Balotelli
bildiğim kadarıyla şu anda
bazı kulüplerle görüşüyor.
Rakibimiz Marsilya'ya gitme
ihtimali de bizi endişelendir-
miyor. Buradan Balotelli'ye
teşekkür ediyorum. Son 6 ay
hariç, bize yaşattığı iki fan-
tastik yıl için minnettarım"
ifadelerini kullandı.

Serbest bırakırız

Fanatik'in haberine göre
İtalyan santrfora kolaylık
sağlayıp sağlamayacakları

sorusunu yanıtlayan Rivere,
"Balotelli eğer bir şeyler
bulur, bir kulüple anlaşırsa
onu serbest bırakırız. Bu da
oyuncuya saygı duymaktır"
dedi.

Golü yok

Nice formasıyla Ligue 1'de
bu sezon 10 maça çıkan Ba-
lotelli, hiç gol atadı. Teknik
direktör Patrick Viera ile
problemler yaşayan İtalyan
santrfor, bir süredir antren-
manlarda yer almıyordu.

Maça çıkmadan
All-StAr’A
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden
Pınar Karşıyaka'nın son transferi Christopher
Evans, henüz formasını giymediği takımını
Tahincioğlu All-Star 2019'da temsil edecek
Pınar Karşıyaka'nın geçen hafta İs-
panya'nın Gran Canaria takımından
transfer ettiği Christopher Evans, dün
sağlık kontrolünden geçip, ardından
takımla ilk antrenmanına çıktı. Türkiye
Basketbol Federasyonu, ABD'li oyun-
cunun adını, Tahincioğlu All-Star 2019
organizasyonu kapsamında gerçekleş-
tirilecek smaç yarışmasına katılacaklar
arasında gösterdi. Evans, İstanbul'da
bulunan Sinan Erdem Spor Salo-
nu'nda 20 Ocak Pazar günü gerçekleş-
tirilecek etkinliğin smaç yarışmasında
yeteneklerini sergileyecek. 

“Kararı vermem zor olmadı”

Christopher Evans yaptığı açıklamada,
Türkiye'de daha önce oynamadığını
ancak İzmir'in güzel bir şehir, Pınar
Karşıyaka'nın da çok iyi bir takım ol-
duğunu bildiğini söyledi. Transferi sü-
recinde arkadaşlarıyla konuştuğunu
kaydeden Evans, "Pınar Karşıyaka'ya
gelmeye karar vermem çok zor ol-
madı." ifadelerini kullandı.

İlk yarışması

Evans, Tahincioğlu All-Star 2019'da

smaç yarışma-
sına katılacağı
için heyecanlı oldu-
ğunu belirterek, "Böyle
bir teklif gelmesinden dolayı çok
memnun kaldım. İzleyicilerin beni
smaç yarışmasında görmek istemeleri
çok güzel. Daha önce smaç yarışma-
sına katılmamıştım. Elimden gelenin
en iyisini yapmak için uğraşacağım.
Gelir gelmez takımımı temsil edecek
olmak da benim için ayrıca mutluluk
verici" diye konuştu. 

"Çok kaliteli bir lig"

Tahincioğlu Basketbol Süper Li-
gi'ndeki yüksek rekabete değinen
Evans, "Ligde her ekip birbirini
yenebiliyor. Hem takım hem de
oyuncular anlamında çok kaliteli
bir lig. İyi oyuncular var. Zorlu
bir lig ama bu da çok keyif verici"
şeklinde konuştu.
Pınar Karşıyaka'ya transferi ne-
deniyle heyecanlı olduğunu kay-
deden Evans, "Taraftarlarımıza
umarım istedikleri her şeyi vere-
bilirim" dedi. AA

Hayes
Daçka’ya
patladı

Tahincioğlu Basketbol Li-
gi'nde önceki gün Darüşşa-
faka Tekfen'i mağlup eden
Arel Üniversitesi Büyükçek-
mece Basketbol'da Kenny

Hayes maça damgasını vuran
isim oldu.Sezona yaptığı
süper başlangıcın ardından
duraklama dönemine giren
ancak Karşıyaka ve İstanbul

BBSK karşısında aldığı galibi-
yetlerle rahatlayan Arel Ünive-
ristesi Büyükçekmece iki maç
aradan sonra önemli bir zafer
elde etti.

Christopher
Evans

Mario Balotelli 

zihni fikir
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ÇatalcaBelediye Başkanı Cem Kara özünü
kaybetmeden gelişen ve büyüyen Çatalca için
göreve geldiği günden bu güne kadar çalışmalar
yürütürken, ilçenin tarihi değerlerine de sahip
çıkıyor. Farklı kültürlere ev sahipliği yapan ve
medeniyetler şehri olarak tarih sayfalarında ki
yerini alan Çatalca’da, geçmişten günümüze

ulaşan birçok tarihi çeşme bulunuyor. 

Eski günlerine geri döndüler

Geçmişte kentin su ih-
tiyacını karşıla-

mak

amacıyla yapılan ve şehir-
leşmeye yenik düşerek,
ayakta kalmak için zamana
direnen bu çeşmelerden Ka-
leiçi Mahallesi'nde yer alan To-
puklu Çeşmesi ve Ferhatpaşa
Mahallesi'nde bulunan Hacı Mahmut
Çeşmesi’nin restorasyon çalışmalarına
başlamak için uzun ve zahmetli aşamalar
geride kaldı. Suları akmayan, muslukları,
taşları sökülen, yola ve kaldırma yenik düş-
müş, duvar olmuş çeşmelerin, ilçede hak et-
tiği değeri görmesi gerektiğini ifade eden
Belediye Başkanı Cem Kara, 2010 yılından
itibaren Anıtlar Kurulu ile görüşme ve ge-

rekli yazışmalarda bulundu. Kurulda
restorasyon kararının kabul edil-

mesi ardından Fen İşleri
Müdürlüğü tarafın-

dan hızlı bir şe-
kilde 

restorasyon
çalışmalarına başla-
nan çeşmeler şimdi yeniden eski ihti-
şamlı günlerine döndü.

Simge haline geldiler

Başkan Cem Kara’nın gelecek kuşaklara
aktardığı tarihin izlerini taşıyan çeşmele-
rin, artık suları içilebiliyor. Yapılan ışıklan-
dırmalar eşliğindeki muhteşem görüntüleri
ile Çatalca’nın simgeleri haline gelecek
olan Topuklu ve Hacı Mahmut Çeşmesi,

taşıdıkları tarihi değer ve güzellikle-
riyle Çatalca’nın kültür tarihinin

önemli örnekleri olarak
varlıklarını sürdür-

meye devam
edecek.

Topuklu çeşmesi

Çatalca ilçe merkezinde, Kaleiçi Ma-
hallesi’nde yer alan Topuklu Çeşmesi,
hafif sivri kemerli ve kilit taşı süslemeli
eyvan biçimde yığma taş malzeme ile inşa
edildi. Bir nişi ve bitkisel süslemeli madeni
ayna taşı mevcut olan çeşmenin önünde ge-
nişçe bir havuz yer alıyor. Suyu Bizanslı-
larca getirilen Topuklu Çeşmesi Sultan II.
Ahmet tarafından 1687 –1691 tarihleri ara-
sında yaptırıldı.  Önünde bulunan havuzu
ile beraber günümüze kadar özgün halini
koruyan çeşmenin bulunduğu meydanda
bir de tarihi çınar ağacı bulunuyor. 

Hacı Mahmut çeşmesi

Çeşme 1884 yapıldı. Mermer çeşme günü-
müzde kesme taş malzeme ile tümlendi.

İnşa kitabesinin bir bölümü ile kaş ke-
merli ve bitkisel süslemeli ro-

zetli kompozisyonu
günümüze özgün

olarak ulaştı. 

Kimi bir köşede, kimi evlerin, ağaçların
arasında kalmış, uzun yıllardır ayakta

kalmaya çalışan çeşmeler Başkan 
Cem Kara ile yeniden hayat buldu

ÇatalcaTrakya Rumeli Kültür ve
Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Ramazan Gül, Yönetim Ku-
rulu ve dernek üyelerinin hazır bu-
lunduğu Olağan Seçimli Genel Kurul
Toplantısı'na Çatalca Belediye Baş-
kanı Cem Kara, Çatalca Eski Bele-
diye Başkanları Fırat Aykut ve İsmail
İp, Kumburgaz Eski Belediye Baş-
kanı Hayri Erçağ, siyasi partilerin
Çatalca İlçe Başkanları, Çatalca Be-
lediyesi Meclis Üyeleri de katılım
gösterdi. Divan Başkanlığını, aynı za-
manda dernek üyesi de olan Çatalca

Belediye Başkanı Cem Kara'nın
gerçekleştirdiği Olağan Seçimli

Genel Kurul'da tek aday olan
Ramazan Gül, ikinci kez

başkanlığa seçildi.

KARA, GENEL
KURULA KATILDI

Belediye Başkanı Cem Kara,
Çatalca Trakya Rumeli Kültür
ve Dayanışma Derneği’nin

Nazım Özbay Kültür 
Merkezi'nde gerçekleşen

Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’na katıldı

Hayvanlar
unutulmadı

Çatalca Belediyesi
vatandaşların mağdur
olmaması için zorlu kış
şartlarına hazırlanırken
hayvanları da unutmadı

Vatandaşların günlük ya-
şamlarında aksama yaşanma-
ması adına Çatalca'da hava
koşullarına uygun olarak kış ha-
zırlıkları son sürat devam edi-
yor. Çatalca Belediyesi sadece
vatandaşlar için değil, ilçede ya-
şayan hayvanlar için de hum-
malı bir çalışma gerçekleştiriyor.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince
duyarlı iş yeri sahiplerinden üc-
retsiz olarak temin edilen yiye-
cekleri sokaklarda yaşayan
hayvanlara kış ayları boyunca
dağıtılı-
yor. 

N azım Özbay Kültür
Merkezi'nde haftasonu
gerçekleştirilen tiyatro

etkinliğine her zaman olduğu
gibi katılım yoğundu. Çatalca
Belediye Başkanı Cem Kara'nın
çocuklara haftasonu hediyesi
olan “Oyuncak Müzesi” adlı ti-
yatro oyunu, pazar günü 12:00
ve 14:00'te iki seans halinde ço-
cukların beğenisine sunuldu.
Çatalca Belediyesi tarafından
ücretsiz olarak gerçekleştirilen

tiyatro gösterimi, her yaştan ço-
cuğun ilgiyle izlediği bir etkinlik
oldu. Mutlulukları yüzlerinden
okunan çocuklar ve aileleri hafta
sonu keyfini Çatalca Nazım
Özbay Kültür Merkezi'nde ya-
şarken, Başkan Kara'ya da te-
şekkürlerini sundular.

Hediye sinema bileti

5-6 Ocak tarihlerinde çocuklara
sinema bileti armağan eden Ça-
talca Belediye Başkanı Cem

Kara, 10-11 Ocak tarihlerinde
tüm vatandaşlarımıza sinema
keyfi yaşattı. Çatalca Belediyesi
Nazım Özbay Kültür Merke-
zi’nde hizmete açılan sinemada
gösterime giren vizyon filminden
“Şampiyon” Çarşamba 21:00’de
tek seans olarak açılırken, vatan-
daşlarımızdan gelen yoğun talep
nedeniyle, Başkan Kara’nın tali-
matıyla aynı gün 18:30 ve Per-
şembe günü 18:30 ile 21:00
saatlerinde “Araf” filmiyle bir-

likte gösterime konuldu.

Çocuklar teşekkür etti

Çarşamba ve perşembe günleri
sinema keyfini ücretsiz olarak
yaşayan vatandaşlarımız, Kültür
Merkezi’nde kendilerini karşıla-
yan Başkan Yardımcısı Cengiz
Uçar’a memnuniyetlerini dile
getirerek, kendilerine bu imkanı
sunduğu için Başkan Cem
Kara’ya teşekkür ettiklerini 
belirttiler.

Çatalca Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen etkinlikler ile çocukların haftasonu 
aktiviteleri artıyor. Başkan Cem Kara’nın büyük önem verdiği sosyal, kültürel ve sportif
etkinlikler organize edilerek, çocukların verimli ve keyifli tatil geçirmesi sağlanıyor

Çocuklar, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’nın kendilerine armağanı olan
“Rafadan Tayfa” isimli animasyon sinema filmini büyük bir beğeni ile izledi

HAFTASONU
ARMAGANI

Çatalca
Belediye Başkanı
Cem Kara, yıl
içerisinde çeşitli aktiviteler
düzenleyerek çocuklar ve
ailelerinin gönüllerince bir gün
geçirmesine vesile oldu. Çocuk-
lar, Başkan Cem Kara’nın
kendilerine armağanı olan
“Rafadan Tayfa” isimli filmi,
geçen hafta sonu saat 11.00 ve
12.45 olmak üzere 2’şer seans
halinde Çatalca Nazım Özbay
Kültür Merkezi'nde ücretsiz
olarak izledi. Sinema etkinliğine
gelen çocuklara Kültür
Müdürlüğü ekiplerinin topitop
şekerli süprizi oldu. Filmi
dağıtılan şekerlerini yiyerek
izleyen çocukların yüzleri
görülmeye değerdi.

Kara'ya teşekkür ettiler

İlk gün gösterimleri yoğun bir

katılımla
gerçekleşirken,
filmi izleyen çocuk-
lar hayli eğlenceli saatler
geçirerek unutamayacakları bir
gün yaşadı. Her iki günde de
yoğun katılım nedeniyle
Başkan Cem Kara'nın
talimatıyla 14:30'a ek seans
gösterime açılırken, büyük
salonda da “Eyvah Ayılar
Büyüdü” adlı çocuk filmi,
talep eden vatandaşlarımız
için gösterime sunuldu. Aileler
sinema etkinliğinden
duydukları memnuniyeti dile
getirirken Başkan Cem Kara’ya
da teşekkürlerini ilettiler. 

Bütün
haftasonları
Çatalcalı çoçuklar için
keyifli ve eğlenceli geçiyor

CESMELER YENIDEN HAYAT BULDU

Akgün, sahip çıktı
MügeAnlı ile Tatlı Sert programına katılan Melahat Hanım ve
kardeşi Şenol Bey için Başkan Akgün’ü arayan Müge Anlı'nın
yardım talebi karşılık buldu. Akgün, “Yıllar sonra bir araya gel-
miş bu ailenin daha fazla mutlu olmasına katkı sağlayacaksak
bu bizim için ibadettir. Biz insanlar için varız” dedi. Babaları ta-
rafından 42 yıl önce tren garına bırakılan ve yıllar sonra birbir-
lerine kavuşan Melahat ve Şenol kardeşler, Başkan Dr. Hasan
Akgün’e teşekkür ederek stüdyoda duygu dolu anlar yaşadı. 

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara

Sinema 
etkinliğine

gelen çocuk-
lara Kültür
Müdürlüğü

ekipleri 
topitop şekeri

dağıttı.


