
Fatih'te yangın
çıkan dairede

bulunanlar pencereye
çıkarak kurtarılmayı
bekledi. Pencereye
çıkan 2 Suriyeli, evre-
dekiler tarafından
merdiven uzatıla-
rak kurtarıldı. Can
pazarı çevredeki-
ler tarafından
görüntülendi

I SAYFA 3

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Sevgili Okuyucularımız 10-15 gün
evvelki yazımda Türkiye, sıra dışı ya-
ğışların artacağı 30 yıllık bir sürece
giriyor. Yani biz seller ülkesi olacağız
demiştim. Falcı değilim ama araştır-

macı Üniversite hocala-
rını takip ediyorum.
Torunlarımız da kıtlıklar
yaşayacak. Bu günleri
görüyorsunuz...

SELLER ÜLKESİ OLACAĞIZ

Utku Kızıltan’ın köşe yazısı sayfa 2’de

Dün "ahırda seçmen olur mu?"
manşetini gazetemizde okudunuz.
"Ahıra seçmen yazan 'işgalci' sahte-
kardır" başlığı ile bir köşe yazdım. 
Çatalca ilçesinde 31 Mart seçimleri

dolayısıyla muhtarlar, siya-
setçiler, belediye başkan
adayları seçmen taşımış-
lar. Nerelerden taşımışlar?
Büyükçekmece...

İRADEYE TECAVÜZ...

Ali Tarakcı’nın köşe yazısı sayfa 5’te

uysal: kusur
bizde diyeceğiz!

BÜYÜKÇEKMECE’DE KONUŞTU

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti

genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren
ziyaretin ardından açıklama yapan İmamoğlu, itti-
fak sürecinde kendisine ve İstanbul'daki çalışma-
lara destek olduğu için Akşener'e teşekkür ettiğini
söyledi. İmamoğlu, "Çok verimli, çok güzel bir gö-
rüşme oldu" diye konuştu. 
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VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU

İstanbul'da halka sorun yaratmayacak bir
kampanya sürdürmek istediklerini belirten

İmamoğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner başta olmak üzere bütün teşkilat mensupları
bu yönde büyük katkı sunuyorlar. İnşallah İstan-
bul bambaşka, yepyeni, pırıl pırıl, enerjik, çok
genç bir sürece başlayacaktır diye düşünüyoruz
31 Mart itibariyle" diye konuştu.
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İYİ PARTİ ÇOK KATKI SUNUYOR

Çatalcanın birçok mahallesinde ahırlara, samanlıklara,
şantiyelere seçmen kaydı yapıldığını açıklayan CHP
Çatalca İlçe Başkanı Halil Gök, AK Parti Belediye Başkan
Adayı Mesut Üner de dahil olmak üzere, babasının ve

kardeşlerinin evlerine 69 seçmen kaydedildiğini söyledi.
Ayrıca AK Parti İlçe Başkanvekili Muhammet Aykın’ın da
evinde taşıma seçmen olduğunu belgeleriyle ortaya koydu
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AK PARTİ ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MESUT ÜNER VE YAKIN
AKRABALARININ EVLERİNE TAŞIMA SEÇMEN YAZDIRDIĞI TESPİT EDİLDİ
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TakTİr haLkın ve seçİm kuruLunun
CHP Çatalca İlçe Başkanı
Halil Gök İlçe Başkanlığı'nda
düzenlediği toplantıda taşıma

seçmen sorunu hakkında detaylı bilgi
verdi. Çatalca'ya 3 bine yakın seçmen
taşındığını, Karamandere Mahalle-
si'nde ahır ve samanlıklara kayıt yapıl-
dığını hatırlatan Gök, AK Parti Çatalca

Belediye Başkan Adayı
Mesut Üner ve yakın akraba-
larının evlerine de 69 seçmen
taşındığını belirtti. Halil Gök,
“Mesut Üner evine oy taşıya-
maz. Takdiri Çatalca halkına
ve İlçe Seçim Kurulu'na bıra-
kıyorum” açıklamasını yaptı. 
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6 İLçe ve İkİ İLden seçmen GeTİrmİŞLer

Çatalca'ya başta Büyükçek-
mece olmak üzere, Esen-
yurt, Avcılar, Arnavutköy,

Fatih, Kağıthane ve Başakşehir'den
seçmen taşındığını belirten Gök,
Artvin ile Amasya'dan bile taşıma
yapıldığını dile getirdi. Muratbey
Mahallesi'nde ikamet eden Mesut

Üner'in evine, Büyükçekmece 
Dizdariye Mahallesi'nde oturan Ezgi
Yaman, Ece Yaman, Esen Yaman ve
Abidin Yaman'ın kaydedildiğini belir-
ten Gök, AK Parti Çatalca İlçe Baş-
kanvekili Muhammet Aykın'ın kendisi
ve eşine ait iki evde de taşıma seçmen
tespit edildiğini ifade etti. I SAYFA 5

BAHADIR
SÜGÜR

HABER

ç

BÖYLE SİYASET OLMAZ! “Bugün tarihe Çatalca adına 
siyasi bir leke olarak geçecektir” diyen Gök, “Taşıma oy ile Belediye
Başkanı olmak varsa hayallerinde, başkanlığı hayallerinde 
göreceklerdir. Yazık diyorum. Böyle siyaset olmaz” diye konuştu.  

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret eden CHP İstanbul
Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da 31 Mart
itibariyle, bambaşka, pırıl pırıl, enerjik bir süreç başlayacaktır” dedi

ISTANBUL BAMBASKA OLACAK DiKKAT!
Sİber zOrbalığa

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin bugün
karne almasıyla başlayacak yarıyıl tati-

linde çocukların teknolojiye daha çok yönel-
mesinden kaynaklı siber zorbalık konusunun
daha da önem kazandığının altını çizen Uzm.
Psk. Sesil Delikan Kalender aileleri uyardı.
Kalender, “Gerek siber zorbalık, gerek tekno-
lojinin kullanımı konusunda çocukları bilin-
çlendirmeliyiz” dedi. I SAYFA 2
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AK Parti Büyükçekmece Be-
lediye Başkan Adayı Mevlüt

Uysal, "Sayın Cumhurbaşkanımız
bana Büyükçekmece’de git ve
orada neticeyi değiştir diyorsa iki
sebebi var” ifadelerini
kullanarak, “31 Mart’
da bu neticeyi değiş-
tireceğiz. Büyükçek-
mece halkı bu kadar
destek verdi ve ka-
zanamadıysa
kusur bizde
diyeceğiz”
diye 
konuştu. 
I SAYFA 4
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Beş yılda üç bin 
işletmeye ruhsat

ALİ KILIÇ HEDEFİNE ULAŞTI

Maltepe Belediyesi, kayıtsız
işletmelerin önüne geçmek ve

ruhsatsız hiçbir işletme bırakmamak
adına Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın
göreve geldiği 2014 yılından bu
yana, 3 bin işletmeye ruhsat verdi.
Başkan Kılıç, “2014 yılında göreve
geldiğimizde, halk sağlığının bizler
için her şeyden daha önemli oldu-
ğunu söylemiştik” dedi.  I SAYFA 6
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müzeyi gezdi
müze vaadetti

BEYLİKDÜZÜ’NE MÜZE YAPACAK

İstanbul’da hizmet veren
Türkiye ve dünyada ilk ve tek

olma özelliğine sahip Türkiye Deniz
Canlıları Müzesi’ni gezen AK Parti
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı
Mustafa Necati Işık, “Önümüzdeki
dönemde projelerimizde açıklayaca-
ğız. Genç kardeşlerimize, öğrencile-
rimize ulaşılabilir muhteşem bir
müze hediye etmeyi arzuluyoruz”
sözünü verdi.  I SAYFA 8
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COP KUTUSUNDA
EL YAPIMI BOMBA

Esenyurt Zafer Mahallesi’nde bulunan bir sitenin çöp 
kutusunda el yapımı bomba ve mermiler bulundu. Üzeri
bezle kapatılan poşeti sitenin temizlik görevlisi fark etti

Olay Esenyurt Zafer Mahal-
lesi'nde bulunan bir sitede

meydana geldi. Sitenin bahçesin-
deki çöp kutusu içine bırakılan
poşet içindeki mermileri ve el bom-
basını fark eden temizlik görevlisi,
durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekip-

ler, çöp kovasının etrafına güvenlik
şeridi çekti. Olay yerine bomba
imha ekibi çağrılırken apartman
sakinleri de ekiplerin çalışmalarını
izledi. Polis ekipleri, çöp kutusunda
bulunan el bombası ve mermileri
incelemek üzere alarak olay 
yerinden ayrıldı. 
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EMNİYET GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI aYaN BeYaN

SOYMUSLaR
Eminönü'nde hanlardaki dük-
kanlara, pazar günleri “Görev-

liyiz, restorasyon yapacağız' diyerek
giren ve dükkanlardan hırsızlık yap-
tıkları belirlenen biri kadın 9 kişilik
hırsızlık çetesi polis tarafından 
gözaltına alındı. Kendilerini “Ayan-
lar” çetesi olarak isimlendiren 
şüphelilerle birlikte çok sayıda suç
aleti ele geçirildi. I SAYFA 3
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karakartal
devreYi
açıYor

Ligin ilk yarısını 7. sırada
tamamlayan Beşiktaş se-

zonun ikinci devresindeki ilk ma-
çına bu akşam çıkıyor.
Akhisarspor deplasmanında 3

puan arayan siyah beyazlı-
lar kazanarak rahat bir

nefes almak ve Trab-
zonspor – Medipol
Başakşehir karşılaş-
masının oynandığı

hafta avantajlı du-
ruma geçmek
amacında.
Karşılaşma
saat
20.30'da
başlayacak.
I SAYFA 7
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Fatİh’te 
can pazarı!

ç

4 katlı bir binanın altında
depo olarak kullanılan iş

yerinde henüz bilinmeyen bir
nedenle yangın çıktı. Alevler kısa
sürede tüm iş yerini sararken,
olay yerine gelen itfaiye ekipleri

yangına müdahale etti. Yangın
çıkan iş yerinde kaldığı öğrenilen
yaşlı adam alevlerin arasından
önce kendisini kurtardı ardından
da seyyar satıcılık yaptığı aracını
dışarı çıkardı. I SAYFA 3
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Yakın koruma
hırsızı vurdu

Kartal'da hırsız olduğu belirtilen kişinin içinde 
öldürüldüğü cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış 

Dalan'a ait olduğu öğrenildi. Çaldığı ciple kaçan kişiyi 
vuranın ise Dalan'ın koruması olduğu belirtildi. I SAYFA 3
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Mevlüt
Uysal

Once can sonra canan 

Ali
Kılıç

Ekrem 
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Meral
Akşener
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Meral
Akşener
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Akşener
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S evgili Okuyucularımız 10-15 gün ev-
velki yazımda Türkiye, sıra dışı yağış-
ların artacağı 30 yıllık bir sürece

giriyor. Yani biz seller ülkesi olacağız de-
miştim. Falcı değilim ama araştırmacı Üni-
versite hocalarını takip ediyorum.
Torunlarımız da kıtlıklar yaşayacak. Bu
günleri görüyorsunuz ülkemizin her yanın-

dan sel haberleri alıyoruz. Kıtlık yıllarının
getireceği felaket bundan da kötü olacak.
Suç bizde. Çünkü dünyayı bu hale biz geti-
riyoruz. Neden mi? Hızlı nüfus artışı, en-
düstrideki gelişmeler, doğal bitki örtüsü ile
kaplı orman ve mera alanlarının yerleşim,
endüstri ve ticari amaçlı kullanmalarla tah-
rip ve işgal edilmesine yol açmaktadır. Bu
kullanım şekli erezyon, sel, taşkın, toprak
su ve hava kirliliğine sebep olmaktadır. 

Yıllar önce ülkemiz arazisinin yetenek sı-
nıfları ve kullanım şekilleriyle ilgili çalış-
malar yapılmış ve raporlar (1/1.000.000

ölçekli haritalarla birlikte) 1970'li yıllarda
yayınlanmıştı. Ama biz bunlara uymadık.
1976 ya göre 6.1 milyon hektar arazi yan-
lış kullanılmış, son yıllarda bu misliyle art-
mıştır. 1960-1962 yıllarında Bursa
Merinos'ta top oynayıp çalıştığım yıllarda

sulama kanalları ile Bursa ovası, gezilerde
gördüğüm Çukurova yerleşim, endüstri ve
ticari birimlerce işgal edilmiş. Bu bilinçsiz
kullanımlar nedeniyle çevre (toprak, su,
tarım, mera ve orman) gibi yenilenebilir
doğal kaynaklarımıza olumsuzlar getirmiş-
tir. 

Sıra Trakya ile yine sulama kanallarını
içeren Sakarya ve Düzce ovalarına gelmiş
oraları da aynı sonuca gelmiştir. Hâlbuki
sürdürülebilir kalkınmanın temel koşulla-
rından biri de, toprak, su ve orman gibi ye-
nilenebilir doğal kaynaklardan, bunlara ve

çevreye zarar vermeden sürekli yararlan-
maktır. Bunun için ülkemizdeki arazi kul-
lanmanın çevre ve ekonomi üzerindeki
etkileri özellikle kullanımın en yoğun ol-
duğu ovalarımızdan başlamak üzere ivedi
olarak müdahale edilmelidir. 

Hâlbuki biz ne yapıyoruz, ormanları
kesip taş ocakları, maden ocakları, villalar
kondurup duruyoruz. Bunlar içinde yetkili-
ler ÇED raporuna gerek yoktur deyip işgal-
cilerin önünü açmaktadır. Yazık oluyor
vatanımıza, torunlarımıza. Sağlıklı kalma-
nız dileklerimle.

Çevrenin-Ekonomi
ilişkileri
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Y aklaşık 18 milyon öğrenci için
yarın 2018-2019 eğitim-öğretim
yılının ilk yarısının son zili çala-

cak. Öğrenciler ve aileleri tatil planları
yaparken bir yandan da karnelerin nasıl
geleceğini düşünüyor. Ancak uzmanlar-
dan ailelere uyarı gecikmedi. Karnede
alınan notların çocukların karakterlerini,
geleceklerini belirleyecek tek şey olmadı-
ğını vurgulayan uzmanlar, bütün tatil
boyunca ders çalıştırmamalarını ve bas-
kıya maruz bırakılmamalarını tavsiye
etti.

Ödül ya da ceza olmasın

Karne dönemi hakkında ebeveynlere tav-
siyelerde bulunan Mektebim Okulları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ko-
ordinatörü Uzm. Psk. Sesil Delikan Ka-
lender, ailelerin çocuklarına 'kötü not
alsan da biz seni seviyoruz' mesajı ver-
meleri gerektiğini ifade etti. Karne hedi-
yesi konusuna değinen Uzm. Psk. Sesil
Delikan Kalender, "Ödül ya da ceza şek-
linde olmamalı. Bu sebeple dile dikkat
edilmeli. Emeklerinden dolayı 'bütün
sene çok çalıştın, biz de bunu gördük,
bunun karşılığında değil bu sebeple sana
hediye almak istedik' gibi olmalı. Ödül
ya da ceza şeklinde olmamalı” diye ko-
nuştu.

Günde 1 saat tekrar yeterli

Tatil süresince öğrencilerin neler yap-
ması gerektiğini de anlatan Mektebim
Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danış-
manlık Bölümü Koordinatörü Uzm.
Psk. Sesil Delikan Kalender, derslerde iş-
lenilen konuların unutulmaması için şu
önerilerde bulundu: “Sayılar üzerinden
gidilebilir, renkler, şekiller günlük hayatın
içinde verilebilir. Aileler eğer okuldan bir
ödev verildiyse çocuklara gün içinde
‘hadi bunu bitirelim’ şeklinde baskı ya-
parak yaklaşmamalılar. Okuldan kop-

mamak için günde yarım saat ya da bir
saati geçmeyecek şekilde tekrarlar yapı-
labilir. Çocuklar dinlenecek, oyun oyna-
yacaklar, eğlenecekler. Ayrıca bu
akademik başarılarını takviye etmek için
önemli bir dönem. Bunu da unutmamak
gerekir.”

Teknolojiyi sınırlama şartı

Bu dönemde çocukların teknolojiye
daha yakın olacağına dikkat çeken Uzm.
Psk. Sesil Delikan Kalender ailelerin
bunları yasaklamak yerine çeşitli önlem-
ler alması gerektiğini belirtti.
“Sosyal açıdan çocukların uyum sağla-
yabilmesi için teknolojiyi kullanması ge-
rekiyor” diyerek açıklamalarına devam
eden Uzm. Psk. Sesil Delikan Kalender,
“Burada yapacağımız şey bilinçlendir-
mek. Gerek siber zorbalık, gerek teknolo-
jinin kullanımı konusunda. Çünkü
burada dikkat ettiğimiz iki unsur var.

Bunlardan biri zorbalığa maruz kalma-
ları, diğeri de bağımlılık yaratması” dedi.

Öncelik bilinçlendirmek

Siber zorbalığın en çok isim takma, fizik-
sel özelliklerle dalga geçme olarak karşı-
larına çıktığına vurgu yapan Uzm. Psk.
Sesil Delikan Kalender, “Sosyal açıdan
daha geri kalmış, kendini ifade etmekte
zorluk çeken çocuklarda karşılaşıyoruz.
Aile olarak ilişkiler kurabilmek çocuk
böyle bir durumla karşı karşıya kaldı-
ğında çekinmemesi açısından önemli.
Bunun yasaklar ya da korkutucu halinde
önlemler alarak yapılmaması da önemli.
Çünkü diğer türlü olduğunda çocuklar
bunu gizlemeye çalışacaklar ve takibi
zorlaşacak.” Zorbalığa uğraya ve zorba-
lık yapan kişilerin bilinçlenmesinin en
önemli faktör olduğunun altını çizen
Mektebim Okulları Rehberlik ve Psikolo-
jik Danışmanlık Bölümü Koordinatörü

Uzm. Psk. Sesil Delikan Kalender,
“Çünkü arkadaşlığın değerini görmesi,
bu şekilde sevilemeyeceği ama dostluğu
ön plana çıkaracak şeyler yaparsa arka-
daşları tarafından benimseneceğini
gören zorba çocuk bundan vazgeçecek-
tir. Bu sebeple bilinçlendirmek önceliği-
miz” diye konuştu. DHA

15 TATILdE SIbER 
ZORbALIgA dIKKAT!
Yaklaşık 18 milyon öğrencinin bugün karne almasıyla başlayacak yarıyıl tatilinde çocukların teknolojiye daha çok yönelmesin-
den kaynaklı siber zorbalık konusunun daha da önem kazandığının altını çizen Uzm. Psk. Sesil Delikan Kalender aileleri uyardı

EĞİTİM öğretim döneminin bi-
rinci yarısı yarın bitiyor. 15 gün
sürecek tatilin verimli geçmesi

için ebeveynlere ve öğrencilere önerilerde
bulunan Medicana International İstanbul
Hastanesi Uzman Psikolog - Pedagog
Reyhan Ateş Yücel, ilk dönemi tamamla-

yan her çocuğun tebrik ve takdir edilmeyi
hak ettiğini söyledi. Yücel, "Karnesi düşük
olan çocuklarınızı cezalandırmayın, kıyas-
lamayın" uyarısında bulundu.

Çocuktan daha önemli değil

"Hiç bir karne, not ya da sonuç çocuktan

daha önemli ve değerli değildir" diyen Pe-
dagog Yücel, "Karnesi nasıl olursa olsun,
onları her şartta kabul ettiğinizi ve sevdiği-
nizi göstermelisiniz. Hiçbir çocuğu bir
başkası ile kıyaslamamaya özen gösterin.
Her çocuğun algısı, ev ve aile ortamı, öğ-
renme stilleri ve performans gelişimi birbi-
rinden farklıdır. Dolayısıyla aldıkları
sonuçlar da birbirinden farklı olabilir.Kar-
nesinde düşük not olan çocuklar cezalan-
dırılmamalı, küçük düşürülmemeli ve
azarlanmamalıdır. Düşük notların neden-
leri ve çözüm yolları konusunda düşün-
mekte fayda vardır" ifadelerini kullandı.

Özel eğitim desteği önemli

Karnedeki düşük notların fark edilemeyen
öğrenme güçlüğüne işaret edebileceğine
dikkat çeken Uzman Psikolog - Pedagog
Reyhan Ateş Yücel, "Pekişmeyenler, yapı-
labilecekler, çalışma düzeni, verimli ders
çalışma planı vb. konular ele alınabilir ve
notlar tekrar yukarı çekilebilir. Hiçbir not
değişmez değildir. Kimi zaman da bazı
çocuklarda düşük notlar, yıl içinde bir
türlü farkedilemeyen bir öğrenme güçlüğü,
dikkat bozukluğu vb. bir probleme işaret
edebilir. Bu durumda özel eğitim desteği
almak, çocuk için en etkili yardımdır. Ço-
cukların karnesinde düşük olan derslerin
yanı sıra yüksek olan derslerine de vurgu
yapılabilir. Başarabildiği duygusunu ona
hissettirmek önemlidir" diye konuştu.

Ceza ve aşırı ödüllendirme yanlış

Yücel, karne sonucuna ceza vermek kadar
yüksek notlara aşırı ödüller vermenin de
yanlış olduğunu vurguladı. "Başarılı ve
yüksek notlarla dolu karne getiren çocuk-
lar elbette görmezden gelinmemelidir"
diyen Yücel, "Başarısının farkında olduğu-
nuzu ve bu azminden dolayı gurur duydu-
ğunuzu, onu sevdiğinizi çocuğunuza
hissettirin. Vaat edilmiş bir ödül varsa
mutlaka yerine getirilmelidir. Aksi takdirde
bu güven zedeleyici olabilir. En başta,
maddi ödüllerdense manevi olanlar tercih
edilmelidir. Yüksek maddi ödüller, çocuk-
ları öğrenme odaklı değil ödül odaklı bir
çalışmaya götürür. En güzel ödül karne
sonrası birlikte baş başa güzel bir yemek
ve günü onun istediği gibi geçirmesine 
fırsat vermektir" dedi. DHA

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 
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Yapılan
araştırmalar

kanıtladı!
Araştırma şirketi Ipsos'un 28 ül-
kede ebeveynlerle gerçekleştirdiği
anketin sonuçlarına göre, her beş
ebeveynden biri çocuklarının en az
bir kez siber zorbalığı yaşadığı be-
lirtildi. Araştırmada Türkiye'de ço-
cuklarının siber zorbalığa maruz
kaldığını söyleyen ebeveynlerin
oranının yüzde 19 olduğu ortaya
konuldu. Uzm. Psk. Sesil Delikan
Kalender sözlerini şöyle noktaladı:
“Yarıyıl tatili çocuklar için hem eğ-
lenmek, hem de akademik olarak
arayı kapatmak için önemli bir fır-
sat. Ailelerin kendilerini bunalmış
hissetmemeleri için ’15 gün bir
şeyler yapmam, çocuğu meşgul
tutmam gerekiyor’ diye düşünme-
meleri gerekiyor. Sadece planlı ve
programlı olmaları, çalışan ailele-
rin çocukları ile akşam vakit geçir-
meye özen göstermeleri, yarıyıl
tatilini onlarla beraber kaliteli ve
mutlu zaman geçirmeye ayırmala-
rını tavsiye ediyorum.”

Uzman Psikolog - Pedagog
Reyhan Ateş Yücel, birinci

yarıyıl tatilinde ebeveyn ve
öğrencilere önerilerde 

bulundu. Yücel, “Hiçbir çocuğu
bir başkası ile kıyaslamamaya
özen gösterin” uyarısını yaptı

Reyhan
Ateş
Yücel

Bırakın azıcık
nefes alsınlar

Çocuk ve
Ergen Psikiyat-
risi Uzmanı Dr.

Figen Karaceylan Çak-
makçı, ailelere güzel bir
tatil geçirmenin ve ikinci
döneme enerjik bir şekilde
başlamanın ipuçlarını an-
lattı. "Adı üstünde tatil"
diyen Çakmakçı, "Bu ne-
denle çocukların dinlene-
bilmesi, zihinlerini
sakinleştirebilmeleri için
fırsatlar yaratın. Uykula-
rını alabildikleri, komut-
suz, koşturmadan uzak,
okul, ödev, proje veya
hafta sonu kursları gibi
faaliyetlerden olabildi-
ğince uzak, dingin ve sakin
günler geçirmelerine ola-
nak sağlayın. Bırakın hiç-
bir şey yapmadan boş
boş, amaçsızca durabil-
sinler ve nefes alabilsinler"
dedi. 

Yarardan çok zarar 

"Eğer karne notları dü-
şükse, çocuğunuza ceza-
landırıcı yaklaşmayın"
uyarısını yapan Çakmakçı,

"Çocuğun karne notları
beklediğinizden düşük
olabilir. Tatil süresince
notların düşük olmasına
takılıp bu durumu sürekli
gündemde tutmak, yarar-
dan çok zarar getirecektir.
Çocuğu başarısızlık, tem-
bellik, sorumsuzlukla suç-
lamak sorunu çözmek
yerine ders çalışmaya karşı
direnç oluşturup, çocuğun
okul motivasyonunu daha
da düşürebilir. Başarısız-
lığa odaklanmak yerine,
başarısızlığın nedenlerini
bulmaya yönelik adımlar
atabilirsiniz. Çocuklar ge-
lişmekte olan bireylerdir.
Düzenli uyku rutini olan
çocukların daha mutlu,
özgüveni yüksek, sağlıklı
bir bedene sahip oldukları
birçok çalışma ile destek-
leniyor. Tatil bile olsa dü-
zenli uyku kuralı her
durumda geçerli olmalı,
geç saatlere kadar uyanık
kalmalarına, tüm gün
uyumalarına izin verilme-
meli" tavsiyesinde 
bulundu.
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Şüphelileri 
yakalamak için
harekete geçen polis 
5 eve eş zamanlı 
baskın yaptı. Baskında
çete lideri ve yardımcısının
da aralarında bulunduğu 1'i
kadın 9 kişi gözaltına alındı.

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...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Eminönü’nde hanlardaki dükkanlara, pazar günleri “Görevliyiz,
restorasyon yapacağız” diyerek giren ve dükkanlardan hırsızlık

yaptıkları belirlenen biri kadın 9 kişilik hırsızlık çetesi polis
tarafından gözaltına alındı. Kendilerini “Ayanlar” çetesi olarak

isimlendiren şüphelilerle birlikte çok sayıda suç aleti ele geçirildi

Ş üphelilerin şikayetçi olan 40 dükkan sahibin-
den yaklaşık 7 milyon liralık hırsızlık yaptık-
ları tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri bir

handa 4 saat kalarak yaklaşık 1 milyon liralık hır-
sızlık yaptıkları öğrenildi. Yetkililer iş hanlarında ka-
pıları kırılan ancak içerde kasa bulunmadığı için bir
şey çalınmayan onlarca dükkan sahibinin şikayetçi
olmadığını, şüphelilerin yüzlerce dükkana girdiği-
nin tespit edildiğini söyledi.

restorasyona gelmişler!

Eminönü bölgesinde tarihi hanlardaki
dükkanlarda son aylarda yaşanan hır-

sızlıklar üzerine polis tarafından so-
ruşturma açılmıştı. Asayiş Şube
Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri tarafından yapılan soruştur-
mada, şüphelilerin hırsızlık için iş
hanlarının kapalı olduğu pazar
günleri çalıştığını belirledi. Ellerinde
çanta ve matkaplarla hanlara gelen
çevredekilere de "görevliyiz, resto-

rasyon yapacağız" diyerek içeriye
giren şüphelilerin tüm dükkanların ka-

pılarını kırdıkları öğrenildi. İçinde kasa
bulunmayan dükkanlara dokunmayan

şüphelilerin diğer dükkanlarda buldukları
kasaları açarak para ve ziynet eşyaları çaldık-

ları belirlendi. Hırsızlıklar sırasında güvenlik kame-
raları tarafından görüntülenen şüphelilerin bazı
dükkanlardan ise saat, imitasyon süs eşyaları gibi
taşıyabildikleri eşyaları da aldıkları öğrenildi.

polisten teknik ve fiziki takip

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 18 Kasım 2018
tarihinde Yeni Han'da meydana gelen hırsızlık ola-
yının ardından yapılan çalışmalarda önce şüpheli-
lerin kimlikleri tespit edildi. Daha sonra evleri ve
çalışma şekilleri deşifre edilen hırsızlık çetesinin or-
ganize bir şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Çete liderli-
ğini Mazlum T.nin (40), yardımcılığını ise
cezaevinden iki ay önce çıkan Bayram Y.'nin yap-
tığı çetenin, çaldıkları paraları banka hesabında
saklayan üyesinin ise Yüksel A. olduğu belirlendi.

anında yakalandılar

Şüphelilerin 13 Ocak 2019 tarihinde Erciyes Han'a
girdikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için
harekete geçen polis 5 eve eş zamanlı baskın yaptı.
Baskında çete lideri ve yardımcısının da aralarında
bulunduğu 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Kendile-
rini "Ayanlar" çetesi olarak isimlendiren şüphelilerle
birlikte hırsızlıklarda kullandıkları murç, matkap
tornavida gibi malzemelerin yanı sıra çaldıkları
bazı eşyalar, bir pompalı tüfek ile bir tabanca ve 40
bin dolar para ele geçirildi. dha

KENDİLERİNİ ‘AYANLAR’ ÇETESİ OLARAK İSİMLENDİREN ŞÜPHELİLER ‘RESTORASYON YAPACAĞIZ’ DİYEREK SOYGUN YAPMIŞ

daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda polise geliş
kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin şikayetçi olan 40

mağdurdan toplamda 7 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit
edildi. ancak yetkililer kapıları kırılmasına rağmen kasaları bu-
lunmadığı için iş yerlerinden bir şey alınmayan onlarca mağdu-
run şikayetçi olmadığını belirterek, şüphelilerin girdiği dükkan

sayısının 100'ün üzerinde olduğunu söyledi. Yetkililer şüp-
helilerin hırsızlık için girdiği Pamir han'da 50 dükkanın
kapılarının kırıldığının tespit edildiğini söyledi. Poliste

işlemleri tamamlanan Mazlum t., Bayram Y.,
M.t., e.t., M.Ç., h.O, h.t., Y.a., M.a. ön-

lemleri altında adliyeye 
gönderildi.

Bir günde 50 
dükkana girmişler

Fatih'te yangın çıkan dairede bulunanlar pencereye
çıkarak kurtarılmayı bekledi. Pencereye çıkan 2 Suriyeli,
evredekiler tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.
Can pazarı çevredekiler tarafından görüntülendi
OLAY Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi
Balipaşa Yokuşu'nda salı günü saat
17.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı
apartmanın 2'inci katında henüz bilin-
meyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun
duman nedeniyle evde yaşayan Suriyeli
2 kişi mahsur kaldı. Pencereye çıkan Su-
riyeliler kurtarılmayı bekledi. Yangını gö-
renler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber
verdi. Bu sırada camlarda bekleyen Su-
riyeli işçilerin yardımına esnaf ve vatan-
daşlar koştu. İşçiler pencereden atlamak
üzereyken, 2. kata kadar uzayan merdi-
ven ve ip yardımıyla Suriyeli işçiler, esnaf
tarafından kurtarıldı. Yangından kurtarı-
lanlara ilk müdahale olay yerine gelen
ambulansta yapıldı. Yangın itfaiyenin
çalışmasıyla söndürülürken kurtarılan 2
kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğ-
renildi

düşmek üzerelerdi

Mahsur kalan 2 kişiye merdivenle mü-
dahale eden esnaf Kadir Uçar, "Çocuk-
lar camdan çıktı. Düşmek üzereydi.
Bizde reklam işiyle uğraştığımızdan do-

layı merdivenimiz var. Bu merdiveni alıp
bir an önce koştuk ve insanları kurtardık.
Şükürler olsun yani. Allah'ımız bu işe
nasip etti ve kurtardık. İtfaiye gelmeden
biz bu insanları biz bu insanları indire-
bildik, şükürler olsun. Dumandan bo-
ğulmak ve düşmek üzerelerdi. Şükürler
olsun hemen gidip alabildik onları" dedi.

hemen müdahale ettik

Mahalle sakini Nuri Kırbaş, "Öncelikle
küçük bir yangın olarak gözüktü. Esnaf
yangın söndürme tüpüyle müdahale et-
meye çalıştı. Sonradan yangın büyü-
yünce, müdahale yetersiz kalınca itfaiye
arandı. Sonra itfaiye gelinceye kadar ki
süreçte esnaf kendi merdivenleriyle,
ipiyle kendi canıyla mücadele ettiler.
Esnaf olarak sonuçta yanacak olan kişi-
ler candı. Yabancı olması yada yerli ol-
ması herhangi bir şey ifade etmiyor.
Yanan kişinin can olduğunu hissedince
biz hemen müdahalede bulunduk. Ki-
misi merdivenle, kimisi iplerle müdaha-
lede bulununca elimizden geleni
yapmaya çalıştık" dedi. dha

Önce can
sonra canan 

4 KATLI bir binanın altında depo
olarak kullanılan iş yerinde henüz
bilinmeyen bir nedenle yangın

çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sarar-
ken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yan-
gına müdahale etti. Yangın çıkan iş yerinde
kaldığı öğrenilen yaşlı adam alevlerin arasın-
dan önce kendisini kurtardı ardından da sey-
yar satıcılık yaptığı aracını dışarı çıkardı. son
anda kendisini önce kendisini kurtardı sonra
da adam adamın son anda dışarı çıkarak
yanmaktan kurtulduğu öğrenildi. 

arabasını çıkardı

Yangın Bayrampaşa, Yenidoğan Mahalle-
si'nde gece saat 02:30 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Kiraz Sokak üze-
rinde bulunan 4 katlı bir binanın altındaki iş
yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın
çıktı. Mahalle sakinleri iş yerinden alevlerin
yükseldiğini görünce önce içeri de kalan Ali
Sunar isimli yaşlı adama seslendi, daha
sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekip-
lerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm iş
yerini sardı. Bu sırada gündüzleri seyyar satı-
cılık yapan geceleri de depo olarak kullandığı
iş yerinde kalan Ali Sunar isimli yaşlı adam
da alevlerin arasından son anda çıktı. Yaşlı
adam ardından da seyyar satıcılık yaptığı
arabasını çıkardı.

ayakta tedavi edildi

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri
alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis
ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri
de yaşlı adamı ayakta kontrol etti. Son anda
alevlerin arasından çıkan yaşlı adam korku
dolu gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmasını
izledi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri de
yaşlı adamı sakinleştirdi. Bu sırada apart-
manda vatandaşların kısa süreli panik ya-
şadı. Bazı vatandaşlar evlerinden olan biteni
izlerken bazılarının da korkudan teras ka-
tında toplandığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri iş
yerinde çıkan yangını söndürerek soğutma
çalışması yaptı. Yangın sonrasında herhangi
bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken,
park halinde duran bir kamyonetin tente-
sinde ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar
meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış
sebebini araştırıyor. dha

Yakın koruma
hırsızı vurdu

Kartal'da sabah saatlerinde hırsız ol-
duğu belirtilen kişinin içinde öldürül-
düğü cipin Bedrettin dalan'ın oğlu

Barış dalan'a ait olduğu öğrenildi. Çaldığı ciple
kaçan kişiyi vuranın ise Barış dalan'ın yakın koru-
ması olduğu belirtildi. Yakın koruma, polis ekiple-
rine teslim oldu.

2 şüpheli kaçtı

Olay sabah saatlerinde Orhantepe Mahallesi, Or-
hangazi Caddesi Kırgülü Sokak'ta meydana geldi.
emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre,
dragos'ta bir siteden Bedrettin dalan'ın oğlu Barış
dalan'a ait cip çalışırken, evin önüne bir otomo-
bille gelen 3 kişiden biri lüks cipi çalarak kaç-
maya başladı. Bu sırada 2 şüpheli ise geldikleri
araçla olay yerinden kaçtı.

kOrumalar peşine düştü

Barış dalan'ın yakın koruması olan Cemal G. ve
ergin Ç. bir otomobille şüphelinin peşine düştü.
Kovalamaca sırasında Cemal G.'nin açtığı ateş so-
nucu cipin sürücü koltuğundaki kimliği henüz be-
lirlenemeyen kişi başından vuruldu. 

nasibine
tabela düştü!

eSenler'de bir börek salonunun ta-
belası cadde üzerinde yürüyen iki kişi-
nin üzerinde düştü. tabelanın altında

kalarak yaralanan kişiler sağlık ekipleri tarafın-
dan hastaneye kaldırıldı. Kaza, esenler Oruç
reis Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde
meydana geldi. Samet Kaş ve Kadir İnceel kaldı-
rımda yürürken, börek salonunun tabelası üzer-
lerine düştü. tabelanın altında kalan yaralılar,
mahallesi sakinleri tarafından kurtarıldı. İhbar
üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. 

Okul dağılsaydı facia Olurdu

Kazayı gördüğünü söyleyen Fırat Önenç "Ben an-
nemle beraber camları siliyordum. Bir baktım,
bir anda tabela düştü aşağıya, arkadaşlar al-
tında kaldı. Ben dayım ile beraber aşağıya indim.
tabelayı kaldırınca bir kişinin kafası gitmişti, di-
ğerinin de kafası yaralıydı. Ben kazağımı çıkar-
dım tampon yaptım. ambulans geldikten sonra
arkadaşları aldılar gittiler. allahtan okul dağılma-
mıştı o sırada, okul dağılsaydı facia olacaktı bu-
rada" dedi. dha

Kaldırıma çarptı
sonra takla attı

Kağıthane'de sapağı kaçıran sürücü
son anda dönmek isteyince, kaldırıma
çarparak takla attı. Olay yerine gelen

ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü hasta-
neye gitmek yerine aracın kaldırılışını izledi. Cen-
dere Caddesi'nde saat 02:00 sıralarında meydana
gelen kazada Yunus erdoğan'ın kullandığı 34 tn
1619 plakalı otomobil Çağlayan-Kağıthane Mer-
kez Mahalle sapağında sürücüsünün kontrolün-
den çıkarak takla attı. İddiaya göre, Kağıthane
istikametinden, Seyrantepe'ye doğru giderken sa-
pağı kaçırdı. Son anda dönmeye çalışan erdo-
ğan'ın kullandığı otomobil, ortada bulunan
kaldırıma çarparak takla attı. Kendi imkanlarıyla
araçtan çıkan erdoğan kazayı hafif yaralı olarak
atlattı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık
ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Kazayı
hafif yaralı olarak atlatan erdoğan, ambulanstan
inerek kaza yaptığı otomobilinin olay yerinden kal-
dırılışını izledi. dha

AYAN BEYAN
SOYMUSLAR
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İ stanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt

Uysal Büyükçekmece’de bir otelde
düzenlenen ‘Vefa Buluşması’ na ka-

tıldı.Büyükçekmeceli vatandaş-
larla bir araya gelen Başkan
Uysal’a AK Parti Büyükçekmece

İlçe Yönetimi ve Büyükçekme-
celilerde eşlik etti. 

En az 10 puan fark

Yaklaşan 31 Mart Yerel
Seçimleri’nde neti-

ceyi değiştirerek
Büyükçekmece
Belediyesi’ni ala-
caklarını vurgula-
yan İstanbul
Büyükşehir Bele-

diye Başkanı ve AK
Parti Büyükçekmece

Belediye Başkan Adayı
Mevlüt Uysal, “Gelin hep beraber şu anda
görevde olan yeni teşkilatımız ve geçmişte
görev alan sizler, şu anın enerjisi, geçmişin
tecrübesi birleştirip 31 Mart akşamı bu son
değişikliği yapalım. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız bana Büyükçekmece’de git ve orada
neticeyi değiştir diyorsa iki sebebi var. Bi-

rincisi şahsıma güveni var ama
ondan daha fazla sizlere güveni
var. ‘Bugüne kadar iyi çalıştılar,
sende git ki neticeyi al’ dedi. İnşallah
diyoruz ki 31 Mart’ da bu neticeyi değiş-
tireceğiz. Bu vatandaş Büyükçekmece halkı
bu kadar destek verdi ve kazanamadıysa
kusur bizde diyeceğiz. 3 dönem geciktik di-
yeceğiz. Bu üç dönemde yapamadıklarımızı
da bir dönemde yapacağız. Buna mecburuz.
Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bunu
yaparken 31 Mart seçim günü de en az 10
puan fark atmaya ihtiyacımız var“ diye ko-
nuştu.

En güzel ilçe olacak

Başkan Uysal, “Bizim bir kuralımız var. Bir
şey yaparken belediyedeki arkadaşlarımıza
da şunu söylüyordum. Arkadaşlar bir şey
yaparken dünyadaki en iyisini yapmayı
hedef koyun. Olmazsa Türkiye’deki yapıla-
nın en iyisini yapmayı hedef koyun. Yine ol-
mazsa İstanbul’da yapılanın en iyisini hedef
koyun. Bu hedefleri koyduktan sonra en iyisi
olmazsa bile ilk üçte olur. Hedefimizde Bü-
yükçekmece’de 31 Mart akşamı inşallah
halk bize o sorumluluğu yükleyecek ve Bü-
yükçekmece’yi İstan-
bul’un en güzel ilçesi
yapacağız" dedi.DHA

Hastanemizin İhtiyacı Olan Kan Merkezlerine Kan Ürünlerinin Taşınması için Kurye Hizmet Alımı hiz-
met 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 : 2019/5094
1-İdarenin
a) Adresi : Bakirköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. No:11 
BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi : ismail.kirci@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kan Merkezlerine Kan Ürünlerinin Taşınması için Kurye 

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

b) Yapılacağı yer : Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 
Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. No: 11 
BAKIRKÖY İSTANBUL

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 

7. Kat Satınalma Birimi -Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam 
Cd. No:11 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 05.02.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
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 ola-
rak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye katılacak firmaların Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış M1
veya P1 yetki belgelerinden birini sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ti-
caret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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 yapılmış her türlü Laboratuvar Kurye Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Yeşil-
köy Şubesi Şube Kodu:890 Hesap No:5100009 Iban:TR150001200989000005100012 nolu hesaba dö-
küman bedeli yatırarak ödeme makbuzuyla birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bakırköy Dr. Sadi
Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 7. Kat Satınalma Biriminden alınabilir. adresinden satın
alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 7.
Kat Satınalma Birimi -Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:11 Bakırköy/İstanbul adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN KAN MERKEZLERİNE KAN ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI İÇİN 
KURYE HİZMET ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:930948)

CUMA 18 OCAK 20194 İSTANBUL

2019 YILI ÇOCUK TİYATRO GÖSTERİMLERİ VE MASAL MÜZESİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI ORGANİ-
ZASYONU 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 almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/17363
1-İdarenin
a) Adresi : YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ NO:6 

(SATINALMA BİRİMİ) KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2162805800 - 2162805503
c) Elektronik Posta Adresi : saadetkun@kartal.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM / 2019 YILI ÇOCUK TİYATRO GÖSTERİMLERİ VE 

MASAL MÜZESİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI ORGANİZASYONU 
HİZMET ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : KARTAL BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZLERİ VE
MASAL MÜZESİNDE

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. NO:6 SATINALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 12.02.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ti-
caret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 45 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ  ORGANİZASONU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL
EDİLCEKETİR.
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 KARTAL BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ VE İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ / SATINALMA BİRİMİ 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 KARTAL BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ VE İŞLETME İŞTİ-
RAKLER MÜDÜRLÜĞÜ / SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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.

2019 YILI ÇOCUK TİYATRO GÖSTERİMLERİ VE MASAL MÜZESİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI ORGANİZASYONU
HİZMET ALIMI

KARTAL BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:929562)

Uysal konuşmasında ayrıca ta-
nıtım tabelalarına ilişkin ise
"Diyorlar ki Büyükçekmece’ye
Büyükmece ile ilgili bir tanıtım
levhası diktik. Büyükşehrin za-
bıtaları geldi, yıktı. Evet yıktık,
onu da yaptırmayacağız. Hiç 
E-5’ten gelirken Bakırköy’e,
Avcılar’a, Beylikdüzü’ne Hoş-
geldiniz” diye bir şey var mı?
Burası İstanbul. Tekirdağ’a
Hoşgeldiniz der gibi, İstanbul
sınırını belirler gibi oraya bir
levha dikmek hoş bir şey mi?"
ifadesini kullandı.

AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt

Uysal, “Sayın Cumhurbaşkanımız
bana Büyükçekmece’de git ve orada 

neticeyi değiştir diyorsa iki sebebi var”
ifadelerini kullanarak, “31 Mart’ da bu 
neticeyi değiştireceğiz. Büyükçekmece

halkı bu kadar destek verdi ve 
kazanamadıysa kusur bizde 

diyeceğiz” diye 
konuştu

KUSUR BIZDE
DIYECEGIZ!

Levhaları yıktık
yaptırmayacağız!

Mevlüt Uysal, “Gelin hep beraber şu anda
görevde olan yeni teşkilatımız ve geçmişte
görev alan sizler, şu anın enerjisi, geçmişin
tecrübesini birleştirip 31 Mart akşamı bu son
değişikliği yapalım” çağrısında bulundu.

Takdir sizden 
havuz bizden 

2018-2019 eğitim öğretim dö-
nemi yarıyıl tatili bugün karnele-
rin dağıtılmasıyla başlıyor. 4

Şubat 2019’a kadar sürecek iki haftalık ta-
tilde kimi öğrenciler il dışında gezmeye gi-
derken kimi de İstanbul’da zaman geçirecek.
Bağcılar Belediyesi de ilk dönemi başarıyla
tamamlayan öğrencileri ödüllendirmek için
“Takdir sizden havuz bizden” projesini ha-
yata geçirdi.  Bu kapsamda takdir belgesi ka-
zanan liseli öğrenciler, Bağcılar Belediyesi’ne
bağlı 6 kapalı havuzdan yarıyıl tatili boyunca
ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ödülden
faydalanmak isteyen öğrencilerin takdir bel-
geleriyle beraber havuzlardaki danışmalara
başvuru yapması yeterli. 
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BAHADIR SÜGÜR

D ün "Ahırda seçmen olur mu?" manşetini 
gazetemizde okudunuz.
"Ahıra seçmen yazan 'işgalci' sahtekardır"

başlığı ile bir köşe yazdım. 
Çatalca ilçesinde 31 Mart seçimleri dolayısıyla

muhtarlar, siyasetçiler, belediye başkan adayları
seçmen taşımışlar.

Nerelerden taşımışlar?
Büyükçekmece, Arnavutköy, Esenyurt, Fatih, 

Başakşehir, Kağıthane'den seçmen getirilmiş.
400 seçmeni olan Karamandere'ye 96, Hallaç-

lı'ya 338, Kabakça’ya 70, Ferhatpaşa Kiptaş Evleri
bin 670, İnceğiz Sapağı'ndaki şantiyeye yani 
konteynerlere yaklaşık 400 seçmen, ayrıca kimi 
evlere 3'er, 5'er seçmen taşınmış. Arnavutköy'den
eski köyler yeni mahallelere seçmen aktarılmış. Ne
de olsa en yakın ilçe.

10 konteynerde 800 kişi yaşayabilir mi 
kardeşim. Yaşasa yaşasa 150 diyeyim siz 200
deyin. Ki, üst üste yatırsanız dahi 200'ü 
bulamazsınız. Milleti aptal yerine koymayın. 

****
"Arnavutköy seçimleri çantata keklik" denilerek,

CHP'nin 4 bin farkla seçim kazandığı en yakın ilçe
Çatalca'ya seçmen nakli yapılmış.

Kim taşımış, eski İlçe Başkanı, Belediye Meclis
Üyesi ve Belediye Başkan Adayı olan Mesut Üner.

Aile bireylerinin evlerine üçer beşer, en yakın 
arkadaşlarının evlerine de misafir seçmen getirmiş.

Büyük ihtimalle şöyle düşündü. "Seçimi 
kaybetsem bile Kendi mahallemden düşük oy 
almamalıyım. Karizmayı çizdirmemeliyim."

Şayet Büyükçekmece seçimleri 50-60 oyla 
kaybedilir, Çatalca'da kazanılamaz ise sorumlusu
Mesut Üner olacak.

Anlayacağınız kaş yapayım derken göz çıkarılmış
olacak.

Büyükçekmece'de belki bıçak sırtı bir yarış 
yaşanacakken AK Parti oyları Çatalca'ya taşınmış.

AK Parti Büyükçekmece Adayı Mevlut Uysal, ya-
pılanı duyunca küplere binecektir. Bizden söylemesi. 

Aynı şey Esenyurt, Kağıthane ve Başakşehir için
de geçerli.

****
Dün de yazdım bir kez daha yazayım. YSK'nın 

aldığı karara göre bizzat seçmen olarak gözüken
yerde yaşamayanlar tespit edildiğinde, yaşadıkları
yerde de oy kullanamaycaklar. 

Soru 1: Kiptaş, daire satılırken Çatalca'da ika-
metgahı olma zorunluluğu getirilmiş. Bu kişiler 24
Haziran seçimlerinde oy kullanmamışlar. Demek ki
yaklaşık bin 700 kişi 24 Haziran seçimlerinden
sonra ev aldılar. (Bu evlerin satışı iki yıl önce bitti.
Çünkü kura çekilerek evler satıldı) Ev alanlar 
sonradan ikametgah aldılarsa, evler nasıl satıldı?
Ki, bu şart sonuçta bir yasal zorunluluk değil. Satış 
önceden ikametgah sonradan. Anlayacağınız göz
göre göre bir suistimal ve taşıma var. Yoksa 
Kiptaş'tan ev alıp orada oturanların seçmen 
olmasından kim rahatsız olabilir?

Soru 2: YSK kararında, kira sözleşmesi, tapu,
İSKİ, doğalgaz, BEDAŞ aboneliği varsa seçmen 
sayılacağı belirtiliyor. Aynı zamanda orada yaşama
şartı aranıyor. Anlayacağınız bu bir çelişki.

Soru 3: Ne olursa olsun, muhtarlar, belediye 
başkan adayları seçmen taşımışlar. Bu taşıma 
ahlaki değil. Asıl olan bu; tüm şartlar yerine 
getirilse ve yasal olsa yapılan etik midir? Hayır.

Soru 4: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmen taşıma
ile ilgili sert bir açıklama yapmış mı? Yapmış, 
taşıyanları "işgalci" olarak değerlendirmiş mi? 
Değerlendirmiş. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan,
yapılan için ne diyecek? İyi yaptın, bravo Mesut
Üner mi diyecek? Yanıtımı söyleyeyim. Demeyecek.
Gerekeni yapacak.

****
Bu tür taşıma seçmen olayı ortaya çıkınca 

seçmenler demorolize oluyorlar. Seçim ayarlanmış
diye. Kusura bakmasın kimse. Bu iş bu ülkede yeni
bir şey değil. İlk defa yapılmıyor. Sosyal medyanın
yaygınlaştığı ve iletişimin geliştiği günümüzde 
iliklerimize kadar fark ediyoruz, artık bu 
taşımaları, irade çalma eylemlerini.

Ve inanın bu işi sadece AK Partililer yapmıyor.
Seçimi garantiye almaya çalışan tüm siyasi 
partilerin adayları ve muhtar adayları yapıyor.
Doğal olarak daha güçlü olan daha sonuç alıcı 
gerçekleştiriyor, taşımayı...

Seçmen taşımak
o kentin iradesine tecavüzdür

Kandemir İnşaat Ali Ercan Kandemir adına kayıtlı
231701 ile 231900 arası 4 cilt irsaliyeli fatura 

koçanı kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
V.D.Avcılar No:35227955154

İstanbul üniversitesi mühendislik fakültesi elektrik 
elektronik mühendisliği öğrenci kimlik kartımı 

kaybettim.Hükümsüzdür. Mehmet Emin URAN

Nüfus Hüviyet cüzdanımı kaybettim. Hükümsüz-
dür. Murat Kalafat TC. No: 65137229960 

Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad.No:1/55 Eki-
noks AVM adresine kayıtlı firmamıza ait Yazar-
kasa Ruhsatımızı kaybettik. Hükümsüzdür..Üye

Medikal Sağlık Araç ve Gereçleri Ltd.Şti.

ZAYİ İLANLARI

C HP Çatalca İlçe Başkanı Halil Gök
İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği
toplantıda taşıma seçmen sorunu

hakkında detaylı bilgi verdi. Çatalca'ya 3
bine yakın seçmen taşındığını, Karaman-
dere Mahallesi'nde ahır ve samanlıklara
kayıt yapıldığını hatırlaatan Gök, İlçe
Seçim Kurulu'na suç duyurusunda bulun-
duklarını belirtti. Önceki gün yaptığı açıkla-
malara ek olarak AK Parti Çatalca
Belediye Başkan Adayı Mesut Üner ve
yakın akrabalarının evlerine de 69 seçmen
taşındığını belirten Gök, “Mesut Üner
evine oy taşıyamız. Takdiri Çatalca halkına
ve İlçe Seçim Kurulu'na bırakıyorum” açık-
lamasını yaptı. 

Yasal olarak kayıtları silinir

En fazla seçmenin KİPTAŞ evlerine taşın-
dığını dile getiren CHP İlçe Başkanı Gök,
"Burada yaptığımız incelemelerde kapısı
bile olmayan dairelere seçmen yerleştirildi-
ğini tespit ettik. KİPTAŞ'ın ikametini alma-
dan sahiplerine daire teslim etmediği
yönünde bir bilgi aldık. Yaptığımız incele-
melerde en çok Karamandere Mahallesi
dikkat çekiyor. Ahırda, samanlıkta seçmen
kaydı bulunuyor. Böyle bir şey olamaz.
Ancak YSK'nın kararı belli. Bir evde ikamet
edilmiyorsa seçmen kaydı silinir. YSK'ya
göre yapılan tahkikat sonucunda beyan
edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirle-
nen seçmenelerin kayıtları dondurulacak
olup, bu durumda olan seçmenler askı sü-
reci içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtla-
rını aldırmadıkları
takdirde önceki
yerleşim
yerinde
de

oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle seç-
menlerin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı
olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından
yasal zorunluluktur" diye konuştu.  

Birçok ilçeden ve farklı 
illerden oy taşımışlar

Çatalca'nın İstanbul'un 5'te 1 coğrafya-
sına sahip olduğunu ifade eden Gök,
“Çok geniş bir alana yayılmış durumda-
yız. 39 tane eski ismi ile köy, yeni ismi ile
mahallemiz var. Buralar küçük yerlerdir,
buralarda herkes birbirini tanır. Kimin
köyde oturduğunu kimin oturmadığını
herkes bilir.  Karamandere'de 96, Hallaç-
lı'da 338, Kabakça'da da 70-80 civarı
köyde oturmayan seçmen var” açıklama-

sını yaptı. Çatalca'ya, Büyükçek-
mece, Esenyurt, Avcılar,

Arnavutköy, Fatih, Ka-
ğıthane ve Başakşe-

hir'den seçmen
taşındığını belir-

ten Gök, Artvin
ile Amas-

ya'dan bile taşıma yapıldığını söyledi. 

Üner'in evinde hayali seçmen 

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı
Mesut Üner'in oturduğu Ancak Muratbey
Mahallesi'nde durumun biraz daha farklı
olduğunu söyleyen Gök, “AKP'de ilçe baş-

kanı iken belediye başkanı aday olmuş arka-
daşımızın, adaylığı açıklandıktan sonra bu-
rada bir hareket başlıyor. Bu arkadaşımız da
Muratbeyli, orada ikamet ediyor. Bu size
verdiğim evraklar İlçe Seçim Kurulu'na ver-
diğim evraklardır. Muratbey Mahallesi'nde
ikamet eden Mesut Üner'in evine, Büyük-
çekmece Dizdariye Mahallesi'nde oturan
Ezgi Yaman, Ece Yaman, Esen Yaman ve
Abidin Yaman'ın kaydı alınmıştır. Bu kişile-
rin bahse konu adreste hiçbir tarihte yaşa-
madığı tespit edilmiştir. Bunu gerek
muhtarla gerek o çevrede oturan arkadaşla-
rımızın beyanları ile ispatlıyoruz” diye ko-
nuştu.  CHP İlçe Başkanı Halil Gök daha
sonrasında elindeki belgelerde yer alan
Mesut Üner'in babasının evinde, kardeşleri-
nin evinde, kendisine akrabalığı ve yakınlığı
ile tanınan Muratbey Spor Kulübü Başkanı
Oğuz Türkönde'nin evindeki taşıma seç-
menlerin tek tek isimlerini okudu. Toplamda
69 kişinin Üner ve yakın akrabalarının evine
kaydedildiğinin altını çizen Gök, “Çünkü
başka adreste böyle olan
kayıt yok” dedi.

RESMEN NAKLIYE 
ISINE GIRMISLER!

Çatalcanın birçok mahallesinde ahırlara, samanlıklara
seçmen kaydı yapıldığını savunarak büyük bir tartışma

başlatan CHP Çatalca İlçe Başkanı Halil Gök, AK Parti
Belediye Başkan Adayı Mesut Üner ve akrabalarının

evine de dışarıdan seçmen yazıldığını söyledi

AK Parti Adayı Mesut Üner de dahil olmak üzere,
babasının ve kardeşlerinin evlerine 69 seçmen
kaydedildiğini dile getiren Halil Gök, AK Parti İlçe
Başkanekili Muhammet Aykın ile eşine ait evlerde 
de taşıma seçmen olduğunu ifade etti

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER
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CHP İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Halil Gök, bu durumunun Çatalca’nın siyasi tarihine ‘kara bir leke’ olarak geçeceğini söyledi.

AK Parti Çatalca İlçe Başkanve-
kili Muhammet Aykın'ın kendisi
ve eşine ait iki evde de taşıma
seçmen tespit edildiğini ifade

eden Gök, “Sayın Aykın'ın evine
Erzurum ve Ordu kütüklü kişiler

kaydedilmiş. İşte hepsinin delili bu-
rada” bilgisini verdi. Çatalca'yı 10 yıl-

dan beri CHP'nin yönettiğini fakat hiçbir
zaman böyle bir durumla karşılaşılmadı-

ğını dile getiren Gök, “10 yıl boyunca CHP'li
bir belediye olarak görev yapıyoruz. Belediyeci-

likte elbetteki eksik yönlerimiz olmuştur. Ancak ne
benim belediye başkanım, ne benim belediye meclis
üyelerim, ne benim ilçe yönetimin, hiçbir zaman
böyle bir suçlama ile karşı karşıya kalmamış-
tır. Bugün tarihe Çatalca adına siyasi bir leke
olarak geçecektir. Biz bu ilçede bunca sene-
dir siyaset yapan gördük ama böyle bir an-
layış hiç görmedik. Taşıma oy ile
Belediye Başkanı olmak varsa hayalle-
rinde, başkanlığı hayallerinde göre-
ceklerdir. Yazık diyorum. Yazık. Böyle
siyaset olmaz” tepkisini gösterdi. 

Başkanlığı ancak hayallerinde görürler 
İnceğiz sapağındaki şantiye alanındaki konteynerlere de çok sayıda seç-

men taşındığını belirten Gök, “Enteresandır. Bu şantiyede 04 Ocak 2019 ta-
rihinde 588 kişi görebiliyorduk. Ferhatpaşa ve Kaleiçi mahalle muhtarları ile

yaptığım görüşmede sadece şantiyedeki seçmen sayısının 850'yi geçtiğini öğ-
rendik. Ferhatpaşa Mahallesi muhtarımız da KİPTAŞ evleri için, 'Kimsenin orada
oturduğu yok. Arzu edersen bunu sana yazılı evrak olarak da verebilirim' dedi.
Kanun çok açık. Polis ve jandarma bölgelerinde tespit yapılır, sonrasında o ki-

şilerin ortada oturup oturmadığı anlaşılır. Bizim tespitimize göre KİPTAŞ'ta
seçmen olarak görünen bin 700 kişi orada oturmuyor. İlçe Seçim Ku-

rulu'nun gereğini yapacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şantiyeyi 
seçmene boğmuşlar En fazla seçmenin taşındığı KİPTAŞ

konutlarında seçmen kaydedilen dai-
relerin kapılarının olmadığı belirtildi.

Kim yaparsa yapsın. Kentin iradesine tecavüz edilmesine
karşı çıkmak gerekir. Hem de ayrımsız ve adil olarak...

Son söz: Şimdi yapılması gereken, sandık-
lara sahip çıkmaktır. Ve bu ülkede seçmen-

leri taşımak, resmen bir kentin iradesini açık
açık çalmaktır. Yerel demokrasi kültürüne de
tecavüz etmektir. Sandığa gitmemek oy kul-
lanmamak ise en çok şikayet ettiğimiz irade

çalmaya katkı vermektir. 

Muhafazakar Giyim
Fuarı kapılarını açtı

Türk Kızılay Avcılar Şubesi olağan genel kurul
toplantısı 03. 02. 2019 tarifinde Avcılar Merkez

Cami Aksev Vakıf salonunda saat 11.00’de
yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı

takdirde ikinci toplantı 10. 02.2019 tarihinde aynı
saat ve aynı yerde yapılacaktır. Olağanüstü genel
kurul toplantımıza tüm üyelerimizin katılmalarını

önemle rica ederiz. 

Kızılay Avcılar Şube Başkanlığı 
Başkan Sabri Bakış

Gündem:
1- Açılış 
2-Yoklama ve saygı duruşu
3-Genel kurul divan başkanlığının seçimi 
4-Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının
okunması
5-Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrasi 
6- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulu
7-Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin
seçilmesi
8-Dilek ve temenniler
9 -Kapanış.

GENEL KURUL İLANI

Uluslararası Muhafazakar Giyim Fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Mevlüt Uysal’ın katıldığı törenle kapıları moda severlere açtı. 3 bin 594 mağazanın stant
açtığı fuar 19 Ocak’a kadar İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak

FEDERAL Fuar ve Kongre
Yönetimi’nin düzenlediği
Lifestyle-Turkey 2019 Mu-

hafazakar Giyim Fuarı, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal’ın katıldığı törenle resmen açıldı.
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen fuarda; 3 bin 594 mağaza yer alır-
ken 30 ülkeden 716 uluslararası alıcı ile
bu alanda düzenlenen en büyük fuar-
lardan biri olma özelliğini taşıyor. Türk
tekstilcilerin büyük ilgisini gören fuarda
yabancı ülkelerin moda devleri de yer-
lerini aldı.

Aynı coğrafyanın insanlarıyız

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açılış ko-
nuşmasında Türk tekstilinin geldiği
noktayı vurgulayarak, “Aynı kültürün,
aynı duyguların ve aynı coğrafyanın in-
sanlarıyız. Giyim sektörünün, dünyada
3 trilyon doların üstünde ticaret hacmi

var. İstanbul’daki üreticilerimiz dün-
yada iyi bir noktaya geldi. Dünyada ilk
ikideyiz, üçteyiz ve İtalya ile yarışır hale
geldik. Bütün dünyayı giydiriyoruz ta-
biri caizse” dedi. Ortak bir moda anla-
yışının oluşması gerektiğini belirten
Uysal, “İnanıyorum ki bu fuar firmala-
rın birbirini tanıması, alışveriş yapma-
sından öte bir şeyler kazandıracak.
Aynı coğrafyanın insanları olarak biz
bütün dünyayı giydiriyorsak, giyim ko-
nusunda iyi işler yapıyorsak kendi kül-
türümüze kendi coğrafyamıza kendi

insanlarımıza uygun modayı tasarımı
oluşturmaya bu fuarın katkısı olacak-
tır” diye konuştu.

Tarih ve edebiyat bağımız var

İran İslam Cumhuriyeti Kültür Bakan-
lığı Temsilcisi Dr. Hamid Ghobandi ise
İran ile Türkiye’nin aynı köklere dayan-
dığını söyleyerek, “Tarih ve edebiyat
bağlarına sahip iki ülke Mevlana ve
Şems-i Tebrizi gibi iki ortak değere
sahip” sözleriyle konuşmasını 
tamamladı. 



İSTANBUL6

M altepe Belediyesi, Ali Kı-
lıç’ın göreve geldiği 2014
yılından bu yana ilçedeki

ruhsatsız dükkânları tespit ederek, ka-
yıtsız işletmelerin önüne geçmek için
çalışma başlattı. Bu kapsamda, kadın
kuaförleri, erkek berberleri, yeme-
içme yerlerinin de aralarında bulun-
duğu ve ruhsatsız olduğu tespit

edilen işletmelerden 3 bin 12’sine, 5
yıllık süreç içerisinde ruhsat verildi.
Kalan işletmelere de geçici ruhsat ve-
rilerek, işletme sahipleri, asıl ruhsatla-
rını alması için ilgili birimlere davet
edildi. Maltepe Belediyesi Ruhsat ve
Denetim Müdürlüğü tarafından sür-
dürülen çalışmalar kapsamında, ruh-
sat verilen iş yerlerinden bin 390’unu

sıhhi müessese, 325’ini gayrisıhhi
müessese, 214’ünü umuma açık ve
bin 194’ünü de sıhhi diğer müessese-
ler oluşturdu.  

Bizim için çok önemliydi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
“2014 yılında göreve geldiğimizde,
halk sağlığının bizler için her şeyden

daha önemli olduğunu söylemiştik.
Bunun için de bölgedeki işletmelerin
ruhsatlandırılması ve kayıt altına alın-
ması çok önemli. Bu hem sağlığımız,
hem de ekonomimiz için gerekli.
Ruhsatlandırma anlamındaki sorun-
ları tespit ederek, ilgili birimimizi ye-
niden yapılandırdık ve yılda ortalama
600 işletmeye ruhsat verdik” dedi.   

CUMA 18 OCAK 2019

Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniğinin İhtiyacı olan 2 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi-
ler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/8073
1-İdarenin
a) Adresi : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. 

Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi : ismail.kirci@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım-Tıbbi Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt. ve Ars .Hast. Zuhuratbaba Mh. 

Dr. Tevfik Saglam Cad. No: 11 BAKIRKÖY İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından verilecek 

olan siparişe (fax, mail. vb.) istinaden peyder pey 10 (on) gün 
içerisinde malzemeler teslim edilmelidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 BAKIRKÖY /İST
b) Tarihi ve saati : 11.02.2019 - 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 Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri 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. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kulla-
nılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sun-
malıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile; imalatçısı
veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ka-
yıtlı veya bildirimi olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarasını; bayi ise ürünün tedarikçi fir-
masının bayisi olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında  sunacaktır.
b) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün ihale tarihi itibari ile tedarikçi
firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış/onaylanmış olmalı-
dır.
c) İsteklinin teklif ettiği ürünün SUT kodu olması halinde,  Ürün numarası(UBB)  ile doğru olarak eş-
leştirilmiş olmalıdır.
d)  İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışındaki ürünü teklif edecekse ürünün, bu Yönetme-
likler kapsamında olmadığına dair üreticinin veya ithalatçının yazılı beyanını ihale dosyasında suna-
caktır.
Not 1 : İstekli, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı
numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını be-
lirterek SUT kodu olması halinde,  Ürün numarasını (UBB) ile sunacaktır. Yerli Malı teklif eden is-
tekli, yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu  belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; is-
teklilerin teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğraf ihale dosyasında sunması zorunludur.
Kataloglar Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog
üzerinde işaretlenmiş olacaktır. Ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune
getirilmesi zorunludur. İhaleyi takip eden 7 gün içinde numuneler bir tutanakla teslim edilecektir.
Teslim tutanağı ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üze-
rinde ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, firma adı telefon numarası kolay çıkmayacak ve si-
linmeyecek şekilde belirilecektir. Numune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Numune teslim tutanağında ürün adı ve markası açıkça belirtile-
cektir.
Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTTUB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı
ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numunenin şartna-
meye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret 
ödenmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve
satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Yeşil-
köy Şubesi Şube Kodu:890 Hesap No:5100009 Iban:TR150001200989000005100012 nolu hesaba
döküman bedeli yatırarak ödeme makbuzuyla birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bakırköy Dr.
Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 7. Kat Satınalma Biriminden alınabilir. adresin-
den satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullana-
rak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok
7. Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-
sıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.   

HASTANEMİZ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNİN İHTİYACI OLAN 2 KISIM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:930955)

Maltepe Belediyesi,
kayıtsız işletmelerin

önüne geçmek ve
ruhsatsız hiçbir işletme

bırakmamak adına
Belediye Başkanı Ali

Kılıç’ın göreve geldiği
2014 yılından bu yana,

3 bin işletmeye 
ruhsat verdi

Hastanemiz Genel İhtiyacı Olan 6 Kalem Sarf Malzeme Alımı 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 : 2019/12746
1-İdarenin
a) Adresi : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba 

Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi : ismail.kirci@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 

BAKIRKÖY /İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından 

verilecek olan siparişe (fax, mail. vb.) istinaden peyder 
pey 10 (on) gün içerisinde malzemeler teslim edilmelidir.

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

Hastanesi A Blok 7. Kat Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati : 15.02.2019 - 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 Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanı-
lan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış,
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile; imalatçısı
veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ka-
yıtlı veya bildirimi olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarasını; bayi ise ürünün tedarikçi firma-
sının bayisi olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında  sunacaktır.
b) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün ihale tarihi itibari ile tedarikçi firma
altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış/onaylanmış olmalıdır.
c) İsteklinin teklif ettiği ürünün SUT kodu olması halinde,  Ürün numarası(UBB)  ile doğru olarak eş-
leştirilmiş olmalıdır.
d)  İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışındaki ürünü teklif edecekse ürünün, bu Yönetme-
likler kapsamında olmadığına dair üreticinin veya ithalatçının yazılı beyanını ihale dosyasında 
sunacaktır.
Not 1 : İstekli, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı
numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belir-
terek SUT kodu olması halinde,  Ürün numarasını (UBB) ile sunacaktır. Yerli Malı teklif eden istekli,
yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu  belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; is-
tekliler teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğraf ihale dosyasında sunulması zorunludur.
Kataloglar Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog
üzerinde işaretlenmiş olacaktır. Ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune ge-
tirilmesi zorunludur. İhaleyi takip eden 7 gün içinde numuneler bir tutanakla teslim edilecektir. Tes-
lim tutanağı ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde
ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, firma adı telefon numarası kolay çıkmayacak ve silinmeye-
cek şekilde belirilecektir. Numune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendir-
meye alınmayacaktır. Numune teslim tutanağında ürün adı ve markası açıkça belirtilecektir.
Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C.
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTTUB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numunenin şartnameye
uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret 
ödenmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 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 Halk Bankası Yeşilköy
Şubesi Şube Kodu:890 Hesap No:5100009 Iban:TR150001200989000005100012 nolu hesaba dökü-
man bedeli yatırarak ödeme makbuzuyla birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bakırköy Dr. Sadi
Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 7. Kat Satınalma Biriminden alınabilir. adresinden satın
alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 7.
Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

HASTANEMİZ GENEL İHTİYACI OLAN 6 KALEM SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:930959)
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Ligin ilk yarısını 7. sırada tamamlayan Beşiktaş sezonun ikinci devresin-
deki ilk maçına bu akşam çıkıyor. Akhisarspor deplasmanında 3 puan 
arayan siyah beyazlılar kazanarak rahat bir nefes almak
ve Trabzonspor – Medipol Başakşehir karşılaşması-
nın oynandığı hafta avantajlı duruma geçmek
amacında. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak

türkoğlu’ndan
all-Star’a davet
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Pazar günü Sinan Erdem Spor
Salonu'nda yarı sezonun yorgunluğunu atacak, bütün basketbol ailesinin orada olacağı bir
gün organize edeceğiz” dedi. Türkoğlu basketbol severleri de bu organizasyona davet etti
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hi-
dayet Türkoğlu, İstanbul'da 20 Ocak Pazar

günü düzenlenecek Tahincioğlu All-Star
2019 organizasyonun basketbolseverlerin

çocuklarıyla gelip keyif alacağı bir
ortam olacağını belirterek, "İnanıyo-

rum ki bu All-Star'da da bizi yal-
nız bırakmayacaklardır." dedi.

Hidayet Türkoğlu yaptığı
açıklamada, Sinan Erdem

Spor Salonu'nda pazar
günü saat 14.00'te

başlayacak All-
Star'ın önemine

dikkati çekerek,
basketbolse-

verleri orga-
nizasyona

çağırdı.

'Umarım herkes mutlu ayrılır'

All-Star'da basketbol camiasının aile ortamında
bir araya geldiğini belirten Türkoğlu, şu ifadeleri
kullandı: "All-Star'a hep farklı şekilde baktım.
All-Star'da kulüplerimiz, oyuncularımız, taraf-
tarlarımız ve bizim için daha sıcak, daha ailevi
bir ortam oluyor. Yarı sezonun yorgunluğunu
atacak, bütün basketbol ailesinin orada olacağı
bir gün organize edeceğiz. İster istemez herkesin
yoğun bir temposu var. Kulüplerimizi, oyuncu-
larımızı bu tempodan farklı bir atmosfere taşı-
maya çalışacağız. Seyircilerimizin çocuklarıyla
gelip keyif alacağı bir ortam. Seyircilerimize de
ne kadar teşekkür etsek azdır. İnanıyorum ki bu
All-Star'da da bizi yalnız bırakmayacaklardır. Bu
süreçte bizimle olan özellikle sporcu arkadaşları-
mıza teşekkür ediyorum. Umarım bu organi-
zasyondan herkes mutlu ayrılır."

Kadın hakemler düdük çalacak

Hidayet Türkoğlu, All-Star maçını kadın ha-
kemlerin yöneteceğini dile getirdi. Organizas-
yonda hakem olarak Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge
Şentürk ve Sinem Tetik'in görev alacağını akta-
ran Türkoğlu, "Biz her anlamda kadınlarımızı
teşvik ediyoruz. Bu anlamda da ligimizde çok
başarılı kadın hakemlerimiz var. Kadınlarımızın
sporun içinde yer alması ve bu tarz organizas-
yonlarda olması gerektiğini düşünüyoruz." de-
ğerlendirmesinde bulundu.

İşler profesyonel ekipte

All-Star'da şarkıcı Edis'in de bir konser verece-
ğini anlatan Türkoğlu, "Sürprizlerimiz olacak.
Ben de bu işleri profesyonel ekip arkadaşla-
rıma bırakıyorum. Son dakikaya kadar ben de
öğrenmemeye çalışıyorum ki heyecanımı ko-
ruyayım. Ben de orada ailemle, çocuklarımla
olacağım. Basketbolseverlerin daha çok
sporla iç içe olması için saha içi biletlerimizi
bile satışa çıkardık. Edis de şarkılarıyla güzel
bir şov yapacak. Herkesin beğenisini kazana-
cak bir organizasyon olacağını düşünü-
yorum." diye konuştu.

Hedef önümüzdeki yıl

Bu sezon All-Star oylamasında Türk
oyuncuların geçmiş yıllara göre daha
fazla oy almasını da değerlendiren
Türkoğlu, "Zaman ayırıp All-Star
oylamasına katılan herkese teşekkür
ediyoruz. Yabancı kuralını getirme-
mizin sebebi de Türk oyuncularımı-
zın süresinin artmasıydı. Nitekim

yavaş yavaş bunu görmeye başladık. Bunun
gerçek anlamda meyvelerini önümüzdeki yıldan
itibaren almaya başlayacağız. Sporcu arkadaş-
larımız bu fırsatları iyi değerlendirsin." şeklinde
görüş belirtti.

Herkes izleyebilecek

Hidayet Türkoğlu, All-Star organizasyonunun
ekran başından tüm Türkiye'de izlenebileceğinin
müjdesini verdi. Yayıncı kuruluş Tivibu Spor'la
yaptıkları anlaşmaya değinen Türkoğlu, "Yayıncı
kuruluşumuz Tivibu Spor, organizasyonu hem
açık kanaldan hem de Youtube üzerinden yayın-
layacak. Bu organizasyonun tamamen açık ka-
nalda olması yönünde anlaşma yaptık. Tüm
Türkiye'nin bu organizasyonu izleyebilmesini is-
tiyoruz." şeklinde konuştu.

'Katılsam kazanamam'

Hidayet Türkoğlu, organizasyonda yapılacak 3
sayı yarışmasıyla ilgili, "Oyunculuk dönemi-
nizde iyi bir şutördünüz. Bu yarışmaya katılsa-
nız kazanabilir misiniz?" sorusuna gülerek şu
cevabı verdi: "Şu an kazanamazdım. Daha önce
belki bir şansım olabilirdi ama şimdi zor diye
düşünüyorum. Ben çok genç yaşta ABD'ye git-
tim ve bu Türkiye’deki All-Star organizasyo-
nunda olma fırsatım
olmadı. All-Star ve
yarışmalarda yer
alacak tüm arka-
daşlar burada
olmayı hak etti.
3 sayı yarışma-
sını kimin kaza-
nacağını
tahmin etmek
zor. Hepsine ba-
şarılar diliyorum." 
AA

İ lk devreyi 17 puanla 15. sırada ta-
mamlayan Akhisarspor, İstanbul'da
2-1 mağlup olduğu Beşiktaş'la bu

akşam saat 20.30'da Spor Toto Akhisar
Stadı'nda karşılaşacak. Ligin ilk yarısında
26 puan toplayabilen siyah-beyazlı
takım, yedinci sırada bulunuyor. Süper
Lig'in ilk yarısında umduğunu bulama-
yan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci ya-
rıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

Akhisar'da 5 eksik var

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan
Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Kadir
Keleş, Bilal Kısa ve Dany Nounkeu yarın
akşamki maçta forma giyemeyecek.

Deplasman performansı kötü

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarı-
sında kötü bir dış saha performansı gös-
terdi. Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2
galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10
puan toplayabildi. Dış sahada 12 gol
atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol
gördü.

Burak Yılmaz'ın durumu

Siyah-beyazlı takımın yeni transferle-

rinden Burak Yılmaz,
yarınki karşılaşma için
teknik direktör Şenol
Güneş'ten forma bek-
leyecek. Beşiktaş'a ilk
olarak 2006-2007 sezo-
nunda transfer olan ve 1,5
sezon görev yapan Burak
Yılmaz, Akhisarspor maçında
oynaması halinde 11 yıl 27 gün
sonra siyah-beyazlı formayı giyecek.
33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş forma-
sını son olarak 21 Aralık 2007'de lig-
deki Manisaspor maçında giymişti.
Yeni transferlerden Nicolas Isimat-
Mirin de oynayacak durumda bulu-
nuyor.

Adriano cezalı 

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Adriano
Correia, Akhisarspor karşısında
forma giyemeyecek. Ligin ilk yarı-
sında Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor, Çaykur Rizespor,
Galatasaray ve Kasımpaşa maçla-
rında sarı kart gören Adriano, ikinci
yarının ilk haftasında takımını yalnız
bırakacak. AA

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj
Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi
sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer

sarı kartı bulunan iki oyuncu, yarınki
karşılaşmada da aynı durumu yaşa-

dıkları takdirde 19. haftadaki Bü-
yükşehir Belediye

Erzurumspor karşılaşma-
sında cezalı duruma

düşecek.

Ljajic ve Vida
ceza sınırda

Kartal
devreyi
aciyor

AVCI İLE 5 YIL DAHA
Tecrübeli antrenör Abdullah Avcı kulübü ile olan sözleşmesini 5 yıl daha
uzattı. Şu an ligde ilk sırada bulunan turuncu lacivertlilerin baş mimarı bu
zaman kadar planlarla geldiklerini ve şampiyon olmak istediklerini belirtti
Spor Toto Süper Lig'in lideri Başakşehir,
teknik direktörü Abdullah Avcı'nın
sözleşmesini uzatmak için İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda imza
töreni düzenledi. Tecrübeli teknik adam
kulübüyle olan sözleşmesini 2024 yılına
kadar uzattı.

Teknik patronluk Avcı'nın

Düzenlenen basın toplantısında konuşan
Başkan Göksel Gümüşdağ; 'Biz uzun
süreli planlamalar yapıyoruz. Bu sebeple
doğru yolda ilerliyoruz. Abdullah hocanın
yardımcıları ile birlikte bu kulübe çok
büyük katkıları var. Bizim her yıl
amacımız, bu kulübü daha da büyütmek.
Uluslararası alanda da ses getiren bir
camia durumuna getirmek. Saha ve
teknik kısım patronluğunu tamamen Ab-
dullah hocaya verdik. Kendisine 1 gün
evvel deklare ettik ve 5 yıl daha çalışma
istedik.' dedi.

Siyaset açıklaması

Son dönemde kulüp üzerindeki siyasi etki
eleştirine de değinen Gümüşdağ;
'Başakşehir Kulübü 7 ortaklı bir anonim
şirketidir. Kötü yönetimden sorumluyuz.
Aslında biz zoru başarıyoruz.
Siyaset müdahale etmiş
olsaydı, Rize ligden
düşmezdi ya da İBB Spor
Kulübü düşmezdi. Yerli
altyapıdan gelen bir
futbolcunu satışında
rekor hala
Başakşehir'dedir
ve bu rakam hala
kırılamadı. Cen-
giz, 15 milyon
euro” diye
konuştu.

Rekor bizde

“Herhangi bir 
devlet şirketinin

bize sponsor olma ihtimali sıfırın altında
sıfır mümkün değil, böyle bir şey olur
mu?” diye soran Gümüşdağ şöyle
konuştu: “Bizim bütçemizin sadece yüzde
16'sı sponsorluk gelirlerinden oluşuyor.
Oyuncu satışlarıyla gelirlerimizi arttırdık.
Burada bir yanlış yapıyorlar. Yurt dışına
sporcu satış rekoru hala bizde. Badji 250
bin Euro'ya aldık. 2 milyon 750'ye sattık.
Olympiakos'tan 100 bin'e aldığımız oyun-
cuyu Ittihad'da 4 milyona sattık.

Şampiyon olmak istiyoruz

Türkiye'de bir örnek var mı? Yıllarca bir-
likte çalışan başkan, teknik direktör. Ben
hayatımda Abdullah Avcı'dan başka ho-
cayla çalışmadım. Güneş balçıkla
sıvanmaz. Haksızlık ediyorlar. Burası
uluslararası şirket. Haksızlık ediyorlar.
Doğru olanı alkışlamamız lazım. Ek-
ibimle, hocamızla ve oyuncularımızla ol-
maktan gurur duyuyorum. Uluslararası
arenada hocamıza talipler olabilir. Bu
seneyi şampiyon olarak bitirmek istiy-
oruz.' ifadelerini kullandı.12 sene önce
başladıkKontratını beş yıl daha uzatan

Abdullah 

Avcı
da
bugüne
kadar
planlı hareket
ettiklerini ve
bunların
meyvesini almak
istediklerini belirterek;
'Genç Milli takımlarda
çalışırken, 1 Haziran
2006'da bu yola başladık.
17 Kasım'da Milli takıma
getirildim. Sonrasında da 5
Haziran 2014 itibariyle yeniden
buluştuk. 4,5 sene sonunda
geldiğimiz nokta son derece
önemli. Başarılı bir teknik direk-
törün arkasında ona destek olan bir
başkan vardır. Bu futbolu
geliştirmeye çalışacağız. Dünyadaki
modern futbolu uyguluyoruz ve
bunun sonucunu alırken saygı görüy-
oruz. Belki de Avrupa'da ilk defa stat,
alt yapı ve akademi aynı anda hizmette
olacak. Çok önemli futbolcularla
çalışıyoruz. Futbolcularımızın adına da
kişisel tarihimizi zenginleştirme evresine
adım atmak istiyoruz.

Planlarla hareket ettik

Umarım hem Türk futbolu adına
hem de kulübüm adına hayırlısı

olur. Başkan ve teknik ekibe
teşekkür ediyorum. Kısa, orta
ve uzun vade planlarıyla
hareket ettik. Aldığımız
sonuçlar bizi yarışmanın
içine erken itti. Futbolda
kısa vadedeki hedefimiz,
bu sezonu
sonuçlandırmak. Bir
kupa kazanmak kulübün
kültürünü de

oluşturacaktır.”
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Ö ğrencilerle birlikte Türkiye
Deniz Canlıları Müzesi’ni
gezen AK Parti Beylik-

düzü Belediye Başkan Adayı Mus-
tafa Necati Işık, dümenin başına
geçerek dünyada tek olan müzeyi
daha büyük bir ve kapsamlı hale
getireceğinin sözünü verdi. Böyle bir
müzeyi Beylikdüzü’ne kazandırdığı
için Balıkçı Kenan Balcı’ya teşekkür
eden Işık, "Denizcilik sektörü her
zaman benim ilgi alanım oldu. Böyle
bir güzide eseri Beylikdüzüne’ne ka-
zandırılması bir belediye başkan
adayı olarak bizler için çok değerli.
Umarım bu tabloyu çok daha farklı
alanlarda ve daha büyük bir müzede
Beylikdüzü’nde buluşturabilmeyi
ümit ediyorum. Önümüzdeki dö-
nemde projelerimizi de açıklayaca-
ğız. Genç kardeşlerimize,
öğrencilerimize ulaşılabilir muhte-
şem bir müze hediye etmeyi arzulu-
yoruz" dedi. 

Projelerimizle yola çıktık

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin
Türkiye’de örnek gösterilebileceğini
ifade eden Işık, "Bu müzenin Beylik-
düzü’nün kent kültürüne katkı sağla-
yabilmek adına burada olması bizim
için oldukça önemli. Başkan adayı
olarak kentin geleceğine, kültürüne,

estetiğine değer katabileceğine inan-
dığımız için ciddi hayallerimizle, pro-
jelerimizle yola çıktık. Bu güzide eseri
Beylikdüzü’ne kazandıran Balıkçı
Kenan Balcı’ya teşekkür ederiz" diye
konuştu. 

Karnesini getiren balık ekmek

Müzenin kurucusu Balıkçı Kenan
Balcı ise "50 gramlık hamsiden, 1.5
ton köpekbalığına kadar binlerce
deniz canlısını tek tek mumyalayarak
müzemize kazandırdık" ifadelerini
kullanarak, "Burada ciddi bir emek
ve özveri var. Bizler gençlerimize
hem eğlenecekleri, hem de öğrene-
cekleri bir müze yaptık. Müzemize
gerek İstanbul’da gerekse İstanbul
dışından büyük ilgi var. Türkiye’de
denizlerimizde yaşayan balıkların ne-
redeyse birçoğu müzemizde mum-
yalanmış halde. Özellikle gençlerimiz
denizlerimizde yaşayan balıkları bu-
rada görerek öğreniyorlar" bilgisini
verdi. Kenan Balcı ayrıca, "Okulları
yarıyıl tatiline girdi. Hoşgeldin tatil
dedik. Bu sayede bizlere karnesini
getiren genç arkadaşlarımıza ücretsiz
balık ekmek ikram edeceğiz. Hem
burada balık ekmeklerini yiyecekler.
Hem de eşi benzeri olmayan mü-
zede keyifli vakit geçirerek bilgi sahibi
olacaklar" açıklamasını yaptı. 

Basın İlan Kurumu’nun Genel Kurulu’nda görev alacak temsilci belirlendi. Satış miktarı 10 binin altında olan
gazete sahiplerini temsilen BİK Genel Kurulu’na katılacak kişi yapılan oylama sonucunda Abdi Pehlivan oldu
baSın İlan Kurumu Genel Mü-
dürlük binasında saat 11:00'de
başlayan seçimli toplantının Divan
Başkanlığı'na Murat Özbay seçildi.
Aydın Türker ve Aylin Süphan-
dağlı divan üyesi olarak belirlendi.
Toplantının açılış konuşmasını
Basın İlan Kurumu Genel Başkan
Yardımcısı Cem Elçin yaptı. 

İki aday yarıştı

Genel Kurul'a girmek için iki aday
yarıştı. 108 üyenin 104'ünün katıl-
dığı toplantıda Ankara Son Söz
gazetesinin imtiyaz sahibi Abdi
Pehlivan 65 üyenin desteğini ala-
rak Genel Kurul'a girdi. Rakibi
Engin Köklüçınar ise 39 üyenin
desteğini alabildi. Oylamaya gaze-
temizin Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Mert de katıldı. 

Abdi Pehlivan 
temsilci oldu

MUZEYI GEZDI
MUZE VAADETTI

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezen Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü’ne ulaşılabilir bir müze yapmayı vaat etti

Satış miktarı 10 binin altında olan gazete sa-
hiplerini temislen BİK Genel Kurulu'na girecek

temsicinin belirlendiği toplantıya Türkiye Baro-
lar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.

Yerel seçimler öncesinde bir
açıklama yayımlayan Silivri

Demokrasi Platformu, herkesi
oy vermeye davet etti.

Açıklamada sandık güvenliğine
de vurgu yapılarak, “Oylara ve

sandıklara sahip çıkmak için
sandıklarda görev alınmalı ve

takipçisi olunmalı” denildi

Silivri Demokrasi Platformu yerel
seçimler öncesinde yayımladığı açık-
lamada "Ülkemizin Avrupa’ya açı-
lan kapısı olan Silivri’mizin yıllardan
beri toprağına, suyuna, çevresel
doğal  ve tarihi varlıklarımıza, siyasi
egemenlerin  ve yandaşlarının  rant
talan  kuşatması altında bir seçime
gidiyoruz. Unutmayınız ki, Silivri
orman ve tarım toprakları zehirli
çöp atık depoları, taş ve kum ocak-
ları, termik santrallere karşı halkımı-
zın direnişi, tepkilerine rağmen hala

yaşam olanlarımız tehdit altında ol-
maya devam ediyor. Deprem riski-
miz devam ederken, mera ve süt ve
besi hayvancığımız can çekişirken,
tohumu, samanı  bile ithal ettiğimiz,
fabrikaların kapandığı işsizliğin kol
gezdiği bir kaosun içindeyiz" ifadele-
rini kullandı. 

Yasadışı seçmeni şikayet edin

Açıklamanın devamında, vatandaş-
lar, hiçbir provokatif oyuna gelme-
den oylarını yurttaşlık sorumluğu

içinde kullanmaya davet edilerek,
"Yerel seçimler bir demokratik güç
birliğine dönüştürmek için hiçbir ön-
yargının esiri olmadan, demokratik
işbirliklerini güçlendirmesi gerekir.
Bu ülkenin bütün farklıklarının bir
zenginlik olduğu bilinciyle, çoğunlu-
ğun değil, çoğulcu demokratik tem-
siliyeti  gözetmeye, AKP, MHP
koalisyonu ve iktidardaki tek adam
rejimini geriletmek için, demokra-
side yana tüm birey, kuruluş ve si-
yasi partilerin güç birliği yapmaları
için özel çaba göstermeli. Ülkemiz
de hızla derinleşen ekonomik, siya-
sal, sosyal, çatışma, kaos ve krizin
gelecek kuşaklara ödeteceği ağır fa-

turaların bilinciyle; yerellerde demo-
kratik, çoğulcu, denetlenebilir, yerel
meclisler oluşmalı. Oylara ve san-
dıklara sahip çıkmak için sandık-
larda görev alınmalı ve takipçisi
olunmalı. Sandık seçmen listelerini
kontrol etmeli, çevrenizde apartma-
nınızda  yasadışı seçmen yazılımla-
rına engel olunmalı” uyarısı yapıldı. 

Oylarınıza sahip cıkın!

‘Kitap Avcıları’ 
Sultanahmet’e gitti
Kitap okuma alışkanlığını
toplumun her kesimine
kazandırmak amacıyla sürdürülen
‘Kitap Avcıları Yollarda’ projesi
kapsamında Avcılar Süleyman
Nazif Anadolu Lisesi öğrencileri
Zeytinburnu'ndan tramvayla 
Sultanahmet’e gitti
avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü proje ko-
ordinasyon birimi tarafından özellikle İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi'ne de bilgi verilerek
toplu ulaşım araçlarında kitap okuma alış-
kanlığı kazandırılmasına yönelik hazırlanan
proje, metrobüs, vapurlar ve metronun ar-
dından tramvayda da sürdürüldü. Avcılar’da
sıraya konulan 16 lisede arasında yer alan
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi’nden 20 öğ-
renci, Müdür Yardımcısı Gülden Büyükdağ
ile birlikte servis araçlarıyla Zeytinburnu
tramvay istasyonuna geldi. 

Yolcular çok beğendi

Ön tarafında 'Kitap Avcıları Yollarda', arka-
sında ise, 'Hiçbir taşıt bizi okumak kadar
uzaklara götüremez' yazılı beyaz tişört giyen
öğrenciler, ellerindeki kitaplarla tramvaya bi-
nerek Sultanahmet’e kadar sürdürdükleri
yolculukta, kitaplarını okumaya başladı. 
Öğrencilerin yolculuk süresince sürekli kitap
okuduğunu gören yolcular, projeyi çok be-
ğendiklerini söyledi. Bir yolcu, "Bence çok
güzel bir proje. Ama ben evde kitap okumayı
seviyorum. Yolculukta cep telefonunu kul-
lanmayı tercih ediyorum" dedi.

Kitapları hediye ediyorlar

Sultanahmet’te inen öğrenciler, büyük bö-
lümü turistlerin bulunduğu alandaki bank-
larda oturarak kitap okurken birçok kişinin
dikkatini çekti. Proje sorumlularından Tayfun
Usta, "Öğrencilerimiz ile birlikte okuma ko-
nusunda toplumda duyarlılık yaratmaya ça-
lışıyoruz. Kitap okuyarak dikkati çeken
öğrencilerimiz, toplu ulaşım araçlarından
inerken yanlarındaki yolculara, okudukları
üzerinde proje amacını anlatan küçük notla-
rın da yer aldığı kitapları hazırladığımız ay-
raçlarla birlikte hediye ediyor veya başkası
görüp alsın diye koltuğun üzerinde bırakabi-
liyor. Hedefimiz kitap okuma alışkanlığını
her kesime yaymak" diye konuştu. DHA

İstanbul’da hizmet veren Türkiye ve dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezen
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, "Önümüzdeki dönemde projelerimizde açıklayacağız.
Genç kardeşlerimize, öğrencilerimize ulaşılabilir muhteşem bir müze hediye etmeyi arzuluyoruz" dedi

Müze-
nin mi-

marı Balıkçı
Kenan’a teşek-

kür eden Mustafa
Necati Işık, denizcilik

sektörüne her zaman 
ilgi duyduğunu söyledi. 

Davutpaşa’yı 
unutmadık!
DavuTpaşa'Da 31 Ocak 2008 ta-
rihinde 21 kişinin hayatını kaybet-
tiği, 115 kişinin de yaralandığı
maytap atölyesi patlamasına ilişkin
Yargıtay'ın bozma kararının ardın-
dan 4 sanık yönünden yeniden gö-
rülen davada karar açıklandı. 2
sanık "İhmal suretiyle görevi kö-
tüye kullanma" suçundan 10'ar ay
hapis, 2 sanık ise 'Görevi kötüye
kullanma" suçundan 1 yıl 8'er ay
hapis cezasına çarptırıldı. Verilen
cezalar ertelendi. Karar oybirliğiyle
alındı. Dava öncesi Bakırköy Ada-
let Sarayı önünde hayatını kaybe-
denlerin yakınları açıklama yaptı.
Grup, "Davutpaşayı unutmadık,
unutturmayacağız" yazılı pankart
açtı, "İş kazası değil, cinayet" ve
"Davutpaşayı unutma unutturma"
şeklinde slogan attı. Yapılan açıkla-
mada, iş cinayetlerinin son bulması
için adaletli bir karar verilmesi is-
tendi. 

Karar oybirliğiyle alındı

Davayı karara bağlayan mahkeme
heyeti, sanıklardan Şevket Yıldırım
ve Hatice Küçükakyüz'ü "İhmal su-
retiyle görevi kötüye kullanma" su-
çundan 1'er yıl hapis cezasına
çarptırdı. Sanıkların geçmişteki
hali, sosyal durumu, suç sonrası ve
yargılama sürecindeki dosyaya
yansıyan tutum ve davranışlarını ve
verilecek cezanın sanıkların gele-
cekleri üzerindeki olası etkileri
bütün olarak değerlendiren mah-
keme heyeti cezayı 10'ar aya düşü-
rerek, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verdi. Karar
oybirliğiyle alındı. DHA

Çilek kaplana ziyaretçi akını
Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü yeni nesil hayvanat bahçesi olan Aslan
Park’a yeni, küçük bir misafir geldi. Malta’dan özel izinle getirilen 3 aylık çilek
kaplanı dünyada yalnızca 20 adet bulunuyor. Sevimli yavru misafirlerin yoğun
ilgisini çekiyor. Dünyada yalnızca 20 adet bulunan Çilek Kaplanı henüz 3
aylık. Babasının Beyaz Bengal Kaplanı, annesinin de Sarı Kaplandan mey-
dana gelen Çilek Kaplanı, Malta Başbakanlığı’nın özel izniyle Türkiye’ye
getirildi. Türleri tükenmekte olan canlılara ev sahipliği yapan AslanPark,
yeni bebeği ile her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

2018 yılında Büyük-
çekmece Belediyesi
Sahipsiz Hayvan-
lar Bakım, Tedavi
ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne gelen
214 sokak hayva-
nına kırık, tümör ve
ekstra operasyonlar
yapan veteriner hekimler örnek bir hizmete
imza attı. Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün şu şekilde konuştu: “Belediyemizin
veteriner hekimleri can dostlarımız için el-
lerindeki tüm imkanları kullanarak çalışı-
yor. Sokakta yaşam mücadelesi veren kedi
ve köpeklerimiz için her gün bölgelere
yemek bırakıyoruz.  Onlar da bizim gibi
bir can taşıyorlar” dedi. 

Onlar da bizim 
gibi can taşıyor


