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Başakşehir Şelale Park'ın
imara açılmak istendiği ge-

rekçesiyle hukuki süreç başlatıldı.
Danıştay 6. Dairesi tarafından
onanan; ancak Başakşehir Bele-
diyesi’nin ‘Karar Düzeltme’ tale-
biyle bir kez daha uzatılan
dosyada mahkeme, 'Kararın Dü-
zeltilmesi İşleminin Reddi Gerek-
tiğine' hükmetti. Bu son

mahkeme kararının ardından
CHP Milletvekili Özgür Karabat,
kendisi de dahil olmak üzere
“CHP’li Meclis üyeleri Serdar
Bayraktar, Abdulhadi Akmugan,
Ayhan Geygel ve Kazım Öze-
ren’den oluşan davacılar, ısrarlı
mücadele sonucunda park ala-
nındaki rant anlayışını durdular”
açıklamasında bulundu. 
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KARABAT, ‘CHP ŞElAlE PARKI GERİ AlDI’ DEDİ

Tuzla'da, İçmeler Mahallesi
Tuzla Devlet Hastanesi civa-

rında kaynağı henüz belirlenemeyen
yoğun koku paniğe yol açtı. Belediye
Başkanı Şadi Yazıcı, “AFAD yetkilile-
rinin yapmış olduğu hava analizleri-
nin şu anda insan sağlığına zararlı
olacağını hissetseydiler zaten sabah
saat itibariyle burayı karantinaya alır-
lardı” açıklamasını yaptı. I SAYFA 6
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Tuzla’da yoğun 
koku paniği 

Esenyurt Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, 121

yetim çocuğa kitap, kırtasiye ve giysi
yardımında bulundu. Mardin Mazı-
dağı İlçesi’ndeki bir ilkokul müdürü
Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ile irtibata geçerek, ilçede bulu-
nan ihtiyaç sahibi yetim öğrencilerin
durumu hakkında bilgi verdi. I SAYFA 6
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Zabıtadan 121  
yetime yardım

Sosyal hayatta kekemelikleri
sebebiyle engel yaşayan 6 ile 60

yaş arasında 250 kişiye Bağcılar Beledi-
yesi tarafından Konuşma Bozuklukları
Eğitimi veriliyor. 3 ay gibi kısa bir
zaman dilimini kapsayan eğitimin ar-
dından konuşma bozukluğu olan kur-
siyerler, kekemeliğe son verip hızlı ve
akıcı konuşmaya başlıyor. I SAYFA 4
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Kekemelikten 
kurtuluyorlar

sAyFA 3Mehmet MERT

Hasan Şeker 
Avcılar biber!

sAyFA 5Ali TARAKCI

Vicdanıma teslim
ediyorum kendimi

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı ve AK Parti

Büyükçekmece Belediye Başkan
adayı Mevlüt Uysal, Dizdariye Ma-
hallesi’nde vatandaşlarla bir araya
geldi. Başkan Uysal, “Büyükçekme-
ce’de 20 yıldır süren yat limanı so-
runu var. Olay mahkemeye intikal
etmiş durumda. İlçe belediyesinin
yaptığı ciddi yanlışlar var. Mahke-
menin vereceği karar göre hareket
edeceğiz” dedi. I SAYFA 4

Yat Limanı
20 yıllık sorun
ç

Şişli Belediyesi'nde temizlik
işçilerinin iş bırakması ne-

deniyle cadde ve sokaklarda çöp yı-
ğınları oluştu. İşçiler, maaşlarını
alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma
eylemi yaptı. Eylem nedeniyle işçile-
rin çöpleri toplamaması nedeniyle
ilçede birçok cadde ve sokakta çöp
yığını oluştu. İlçe sakinleri görüntü
kirliliğine ve kötü kokuya tepki 
gösterdi. 

İşçiler eylemde
çöpler sokakta
ç

Aralarında Emel Sayın,
Orhan Gencebay, Mu-

azzez Ersoy, Yavuz Bingöl,
Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz
Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı
bir grup sanatçı, 65 yaşına giren
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı
Devlet Konukevi'nde doğum
günü sürprizi yaptı. Sanatçılar,
Cumhurbaşkanı Erdoğan için
doğum günü pastası kesti. 
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CHPEsenyurt Belediye Başkan
Adayı Kemal Deniz Bozkurt, “Biz

seçim kampanyamızı Esenyurtluluk bilinciyle
yürütüyoruz” dedi. “Esenyurt ittifakı

oluşturmak istiyoruz” diyen Deniz,
Her rengin kendini gördüğü, her-
kesin kendini ifade edebildiği bir
yapı kuracağız. Burada CHP'li-
ler de AK Partililer de İYİ Partili-
ler de MHP'liler de HDP'liler de
kendini görecek. Hedefimiz
yüzde 60” açıklamasını yaptı. 

Hedefimiz
yüzde 60
ç

AK Parti Beylikdüzü Belediye Baş-
kan Adayı Mustafa Necati Işık, 26

Şubat 1992 tarihinde Ermenistan tarafından
Azerbaycan'ın Hocalı kentinde gerçekleştiri-
len katliamda ölenleri andı. “26 Şubat 1992
Hocalı Katliamı hafızalarımızda yer edinen
en acı tarihlerden biri” diyen Işık, “Azerbay-
can’da yaşanan Hocalı Katliamı’nın 27. yı-
lında kaybettiğimiz 613 canı rahmetle ve
saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı. 
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Hocalı 
Katliamı’nın

27. yıl 
dönümünde

bir mesaj
yayımlayan

Işık, 
ölenlere
rahmet 
diledi.

HOCALI’YI 
UNUTMADI

BADER, KARABAT’I EMEK HIRSIZLIĞI YAPMAKLA VE HAZIRA KONMAKLA SUÇLADI

Başakşehir Şelale Park hakkında son çıkan mahkeme kararının ardından Bahçeşehirliler Derneği
(BADER) ve CHP Milletvekili Özgür Karabat birbirine düştü. Karabat, kararın kendi mücadelesi sonucunda
alındığı belirtirken, BADER üyeleri Karabat’ın kendilerini yok sayarak hazıra konduğunu iddia etti

SELALE PARK
KAPISMASI!

CHP Milletvekili Özgür Karabat Şelale Park sorununu vekil olduktan sonra da unutmadığını, TBMM’nin gündemine taşıdığını savundu. 

Mevlüt Uysal

Şadi Yazıcı

BADER, KARABAT’IN HAZIRA KoNDuĞuNu sAVuNDu
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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Gaziosmanpaşa'da

Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret etti.
Burada toplananlara parti otobü-
sünden seslenen Soylu'ya, Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı ve AK
Parti Gaziosmanpaşa Belediye
Başkan adayı Hasan Tahsin Usta
da eşlik etti. Bakan Soylu, "Sadece

780 bin kilometrekarede değil etrafı-
mızdaki coğrafyada da kim bize
musallat olmak isterse, kim aziz
milletimizin huzurunu bozmak 
istiyorsa, kim bu ülkede çocukları-
mızın aydınlık bir gelecekte yaşa-
masını engellemek istiyorsa onları
yerin 7 kat dibine gömmek boynu-
muzun borcudur" diye konuştu.

ç
soylu GAZİosMANPAŞA’DA KoNuŞTu

CHP Milletvekili Özgür
Karabat'ın açıklamasının

ardından da Bahçeşehirliler Der-
neği (BADER) bir açıklama ya-
yımlayarak, yıllardır Bahçeşehir'de
kamu alanlarına yönelik verdikleri
mücadelelerin ve kazanımların,
daha öncesinde Başakşehir İlçe
Başkanı, bugün CHP İstanbul
Milletvekili olan Özgür Karabat

tarafından sahiplenildiğini sa-
vundu. Karabat'ın, derneğin ka-
muoyu gözünde itibarına gölge
düşürecek söylem ve girişimleri
sistematik bir algı operasyonuyla
tekrarladığını öne süren BADER,
“Emek hırsızlığı siyasi emeller için
kullanılamaz” diyerek, dernek üye-
lerinin verdiği mücadelenin istis-
mar edildiğini belirtti. 

ç

Gaziosmanpaşa’da konuşan Bakan Soylu, terö-
ristleri yerin yedi kat dibine gömeceklerini söyledi. 

Süleyman
Soylu

İttifakın Avcılar
lİstesİ değİştİ

AK Parti Avcılar 
belediye Meclis liste-

sindeki 3 kişi değiştirildi. İlk
listede 9. sıra adayı olan
Murat Şekerli'nin yerine,
MHP İlçe Başkan Yardım-
cısı Mehmet Aslan yazılır-

ken, 17 sırada yer alan
Ahmet Kuruoğlu'nun yerine
de yine MHP'li olan Fatma
Sezer aday gösterildi. Liste-
nin 29. sırasında yer alan
Sedat Yerlikaya'nın yerine de
İsmet Karakaya getirildi. 
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CHP Esenyurt Adayı Kemal Deniz Bozkurt
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan



K reşler, okullar, askeri birlikler, restoranlar, tatil
kampları, göçmen kampları ve gemilerde salgın-
lara neden olan bu yeni virüsün bağışıklık bırak-

madığından tekrarlanabilir olduğuna dikkat çekenÇocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel,
hastalıktan korunmak için ellerin sık sık yıkanması, ka-
labalık ortamlara çok fazla girilmemesi ve sağlıklı bes-
lenilmesi gerektiğini vurguluyor.

5 kişiden BiRinin şikAyeti Aynı

Calicivirüs ailesinden bir RNA virüsü olan ve değişik an-
tijenik tipleri olan Norovirüs, en sık olarak ağız ya da
dışkı yoluyla bulaşıyor. İshal şikayetiyle hastaneye baş-
vuran kişilerin 5’te birindeki semptomlardan norovirüs-
ler sorumlu. Hasta kişiyle temas edilmesi; kirlenmiş
içme suyu, havuz suyu veya buz küpleri kullanımı;
midye, istiridye gibi deniz ürünleri ve dondurma, sand-
viç gibi gıdaların tüketimi ya da kanalizasyon suyu ile
kirlenmiş meyve ve sebzelerin kullanılması hastalığa
neden oluyor.

ısıyA ve kloRlAnmAyA kARşı diRençli

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından bu yana giderek daha
fazla görülmeye başlanan norovirüs, ısı ve klorlanmaya

karşı oldukça dirençli bir virüs. Bu yüzden dondurulmuş
gıdalarda hayatta kalabiliyor ve virüse soğuk kış ayla-
rında daha sık rastlanıyor. Kuluçka süresi 12-48 saat
arası olan bu virüs, ilk birkaç gün en yüksek düzeyde
virüs atılımına dolayısıyla bulaşmaya neden oluyor, gai-
tada ise 3 haftaya kadar virüse rastlanabiliyor. Aniden
ortaya çıkan bulantı-kusma, inatçı iştahsızlık, ishal, hafif
ateş, karın, kas ve baş ağrısı, halsizlik ile kendini 
gösteriyor.

çocuklAR dAhA fAzlA etkileniyoR

Hastalığın her yaş grubunda görülebilmesine karşın 1-5
yaş arası çocuklarda hastane yatışı gerektirecek kadar
ciddi seyrettiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, bu virüsün yol açtığı be-
lirtilerin kimi zaman barsak düğümlenmesi gibi başka
hastalıklarla karıştırılabildiğini vurguluyor. Virüs, hasta-
dan alınan dışkı örneğinin mikrobiyolojik incelemesi ile
kesin olarak tespit ediliyor. Norovirüs tedavisinde ciddi
kusma, ishal ve iştahsızlığı olan hastalara, hastanede
yatarak damar yolu ile sıvı veriliyor, böylece kaybedilen
su ve elektrolitler yerine konuluyor. Ayrıca bağırsak flo-
rasını yenileyen probiyotik desteği sağlanıyor. Tedavide
antibiyotik ise kullanılmıyor.
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43 KALEM STERİLİZASYON SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/82215
1-İdarenin
a) Adresi : Tıbbiye Cad. No: 25 Haydarpaşa Üsküdar/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0216 542 4416-0216 542 4612 - 0216 348 9325
c) Elektronik Posta Adresi : istanbuleah20@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 : 43 KALEM STERİLİZASYON SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı 

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

b) Teslim yeri : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve 
damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu

c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacak ve ihale dökümanında yer 
alan miktar dahilinde hastanemiz ihtiyacına istinaden peyderpey 
teslimat yapılacak olup, hastanemiz deposu tarafından sipariş 
verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden
(posta, fax veya e mail) itibaren 10 takvim günü içerisinde 
teslimat gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar 

Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oditoryum Salonu
b) Tarihi ve saati : 20.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili
satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet
gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda
sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin ima-
latçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş
ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün
ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren
belgeler.
* Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kulla-
nılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ürün teklif eden  istekliler; yukarıda
belirtilen kendi durumuna uygun belgeleri sunmalıdır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dı-
şında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlere ait
teknik şartnamede belirtilen  TS EN-İSO Standartlarına uygunluğu gösterir belgeleri teklif dosyasında
sunacaktır.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a)  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kul-
lanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin ÜTS ’de Sağlık Ba-
kanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da
bayii) ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlan-
mış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait )
ihale dosyasında sunacaktır.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa
ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait ÜTS
kayıt numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  ÜTS kaydı verilmelidir.3-
Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da
ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların ÜTS kaydı sunulmalıdır.b) İstekliler Tıbbi
Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in
vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin kapsam dışı olduğuna
dair üretici beyanını ihale dosyasında sunacaktır.c) Biosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki teklif
edilen ürünlere ait Biyosidal Ürün Ruhsatı,ihale dosyasında sunulmalıdır.
d) Teklif edilen kimyasal ürünlere ilişkin ürün güvenlik bilgi formu, ihale dosyasında sunulmalıdır.
4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhalede SGK tarafından bedeli karsılanan tıbbi malzemelere ait isteklilerce teklif edilen ürünlerin ÜTS
kayıt numarası MEDULA sistemine kayıtlı olmalıdır. Teklif mektubu veya ekli belgelere ürün numarası
(barkodu) yazılmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
a ) İstekliler teklif ettikleri her bir kaleme ait numuneyi teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edecek-
lerdir. ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste
ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 nolu "Döner sermaye
kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numu-
neler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve
gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale
komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar
verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri, değerlendirilmesinden sonra teslim edi-
lebilir durumda olan numuneler ihale süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan is-
teklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
b)İstekliler tedarik edilecek mallara ait  teknik bilgilerin yer aldığı katalog, broşür vb.  orijinal teknik
dokümanları, Türkçe tercümeleri ile birlikte komisyona ibraz edeceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma
Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 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. 
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YENI TEHLIKE
NOROVIRUS!

2018’in ikinci yarısından bu yana görülme sıklığı giderek
artan ve şiddetli karın ağrısı, ishal, kusma ve iştahsızlıkla
kendisini gösteren Norovirüs, henüz geliştirilmiş bir aşısı
olmadığından her yaş grubunu tehdit altına almış durumda

BÜYÜKÇEKMECEBelediyesi vatandaşlara “Üc-
retsiz Sağlıklı Yaşam ve Zayıflama Danışman-
lığı” hizmeti vermeye başladı. Büyükçekmece

Belediyesi’nin yaşam koçu tarafından verilen danışmanlık
hizmeti hafta içi her gün 08.30 –
17.00 saatleri arasında Muratçeş-
me’de faaliyet gösteren Büyükçek-
mece Belediyesi Engelli Eğitim ve
Sosyal Yaşam Merkezi’nde vatan-
daşlarla buluşuyor. 

Akgün davet etti

Sağlıklı bir yaşam için beslenmenin
ve sporun büyük önem teşkil etti-
ğini belirten Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün,

“Spor yapmayan ve hareketsiz kalan insanlarda obezite,
kalp ve yüksek tansiyon hastalıklarını daha çok görüyoruz.
Büyükçekmece Belediyesi olarak insan sağlığını olumlu
yönde etkileyecek aktiviteler düzenliyoruz. Hepimiz biliyo-

ruz ki sağlıklı yaşamın en büyük sırrı
dengeli beslenmek ve spor yapmak.
Belediyemizin yaşam koçu vatandaş-
larımızla bir araya gelerek ücretsiz
sağlıklı yaşam ve zayıflama danış-
manlığı hizmeti veriyor. Vatandaşları-
mızı sağlıklı beslenme konusunda
bilinçlendiriyoruz. Hizmetimizden
yararlanmak isteyen herkesi Büyük-
çekmece Belediyesi Engelli Eğitim 
ve Sosyal Yaşam Merkezi’ne 
bekliyoruz” dedi. 

BELEDiYE ZAYIFLATIYOR
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GÜNCEL

Y erel seçim sıcaklığını en belirgin şekilde 
hisseden ilçelerimizden birisi kuşkusuz 
Avcılar diyebiliriz.

İstanbul 3. Bölge ilçelerinden CHP'nin iktidarda
olan ilçelerinden olan Avcılar'ın yerel seçim ateşini
bu kadar yükselten nedir diye sorarsak?

Önceki başkan Mustafa Değirmenci'nin üç
dönem süren belediye başkanlığının ardından 2014
yerel seçimlerinde aday gösterilen Dr. Handan 
Toprak'a karşı 25 kişinin, yanlış okumadınız tam
25 kişinin belediye başkanlığına aday adayı oldu-
ğunu söyleyebiliriz bu eteşin yükselmesine sebep
olarak.

Bir başka sebep ise CHP İlçe Başkanı Erhan
Bozan'ın aday adayı olması ile boşalan ilçe 
başkanlığı koltuğuna, CHP İstanbul Milletvekili Dr.
Ali Şeker'in kardeşi Hasan Şeker'in oturmasını 
gösterebiliriz.

Peki...
Gelin şimdi bakalım ilçe başkanlığı sonrası o 

çok konuşulan Hasan Şeker, bu eleştirilerin ne 
kadarını hak ediyor.

Hasan Şeker belediye başkan adayı olabilirdi!

Hiç lafı eveleyip gevelemeden, daha 
sözlerimin başında çok net olarak şunu 
söylemeliyim ki.

Şayet ağabeyi Dr. Ali Şeker milletvekili 
olmasaydı, 25 kişinin aday adayı olduğu Avcı-
lar'da belediye başkan adaylığının en çok hak
eden ismi bugün ilçe başkanlığı koltuğunda eleşti-
rilen isim olan Hasan Şeker olabilirdi.

Kırk yılı aşkındır Avcılar'da yaşayan.
İşi Avcılar'da.
Aşı Avcılar'da.
Aşkı Avcılar'da.
Evi Avcılar'da.
Hayalleri Avcılar'da.
İlçedeki her duyarlı STK kuruluşunda görev

alan, ilçe spor kulübünde top oynayıp ter döken,
mahallesinin spor kulübünde yöneticilik yapan,
maddi manevi bedel ödeyen.

Vergisini Avcılar'a ödeyen, Avcılar'da sabah
edip, Avcılar'da akşam yiyip içip, Avcılar'da
yatan.

Söyler misiniz şimdi bana, o 25 aday 
adayından hangisinde bu özellikler var.

Hadi şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve bu 
sorumu cevaplayın...

Bugün Hasan Şeker'in soyadı Hasan Biber 
olsaydı, Avcılar Belediye Başkan adaylığını en
çok hak eden isim olur muydu?

Olmaz mıydı?

Ali Şeker bileğinin hakkı ile vekil oldu

Hani yeri gelmişken ağabey Ali Şeker'in de
hakkını verelim.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin her 
kademesinde görev aldı ve layıkıyla 
görevlerini yerine getirdi.

Beylikdüzü belediye başkan adayı oldu 
CHP Genel Merkezi aday yapmadı.

Milletvekili adayı oldu CHP üst 
yönetiminden veto yedi.

Küsmedi partisine destek olmaya, 
hizmet vermeye devam etti.

2015 genel seçimlerinde bir mucize oldu, 
milletvekili adaylarını ön seçim belirledi.

İşte o Ali Şeker İstanbul 3. Bölge CHP 
delegesinin rekor oyu ile ve bileğinin hakkı ile
milletvekili oldu.

Ne oldu sonra, ön seçim devreden çıkınca,
CHP'deki bazı uzun eller devreye girdi.

2018 genel seçimlerinde Ali Şeker'in 
bölgesindeki vekilliği engellendi.

Yine örgütün ve halkın desteği sayesinde
İstanbul 2. Bölge'den 8. sıraya kondu ve kıl payı
yeniden seçildi.

Burada da inanın bana demek zorundayım.
Şayet bu bölgede sekizinci sıradaki isim; 

çalışkanlığı ile, o bölgenin Sivas ve yöresi seçmen
kitlesi ile, Ali Şeker olmasaydı CHP değil sekiz,
yedi vekil bile zor çıkarırdı.

Hüseyin Aksu ağabeyilik 
modeline uygun davranmalı!

Peki, gelelim yine 2019 seçimlerine.
Handan Toprak'ın aday yapılmaması ile ve diğer

25 kişi içerisinden fazla öne çıkan isim olmaması
sebebiyle CHP MYK'sı CHP İstanbul İl Başkan
Yardımcılarından Hüseyin Aksu'yu 'Ağabey' modeli
ile Avcılar'a aday önerdi.

CHP PM'si ise bu ismi veto ederek yine PM
üyesi olan Av. Turan Hançerli'yi aday yaptı.

Burada da Hançerli kendi bileğinin hakkı ile
aday oldu dersek yeridir.

Zira CHP PM'sine de seçilmek o kadar kolay ol-
mamasına rağmen, çalışkanlığı, partiye sadakatı ve
becerisi sayesinde Hançerli PM'ye de öyle girmişti.

İşte o Hüseyin Aksu belediye başkan adayı ol-
mayınca bu defa (Yine CHP'deki o uzun eller saye-
sinde) 1. sıradan belediye meclis üyesi adayı yapıldı.

İlçe Başkanı Hasan Şeker listelerin seçim kuru-
luna verildiği gün elinde belediye başkan adayının,
ilçe yönetim kurulunun, il yönetiminin ince eleyip
sık dokuduğu ve CHP MYK'sının onayladığı liste ile
Ankara'larda listeyi seçim kuruluna verme yetkisi
beklerken.

O da ne?
Birileri liste yapmış ve CHP Avcılar belediye

meclis üyesi aday listesini seçim kuruluna teslim 
etmişti.

Bu duruma tepki gösteren Şeker ve yönetimine
diğer listede bulunmayan Hüseyin Aksu ne yaptı?

Ağzını açmış, gözünü yumarak zehir zemberek
açıklamalarda bulundu.

CHP MYK'sını gaspçılıkla suçlayarak 
“Adaylığım gasp edildi'' dedi.

CHP Milletvekiline 'Serseri', ilçe başkanına
ise 'Sokak kabadayısı' dedi.

...
Düşünün, CHP MYK'sının 'Ağabey' modeli ile

Avcılar'a belediye başkan adayı olarak önerdiği
isim bunları söylüyor.

Hani daha gençlik kolları üyesi, toy delikanlı bi-
risinin ağzından bu sözler çıksa neyse diyeceğiz de.

***
Söylemek istediğimiz aynen şudur.
Ne Hasan Şeker ağabey sayesinde o koltuğa 

gelmiş veya getirilmiştir.
Ne de Ali Şeker uzun eller sayesinde milletvekili

koltuğuna oturmuştur.
Her iki kardeş de tıpkı Turan Hançerli'nin 

belediye başkan adaylığı gibi kendi bileğinin hakkı
ile, ter dökerek, bedel ödeyerek, emek vererek,
yürek ortaya koyarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde
o koltuklara gelmiştir.

Ve yine üstüne basa basa söylüyorum.
Eğer Ali Şeker'in kardeşi Hasan Şeker üzerinde

onu bir yere getirmek gibi bir etkisi olsaydı, 
kardeşine otur yerine, işine gücüne bak derdi.

Ve yine inanarak söylüyorum, o Hasan Şeker
bugün ağabeyine rağmen önce ilçe yöneticisi ve
sonra da ilçe başkanı olduğuna çok pişmandır.

Fakat bazen siz istemeseniz de hayat sizi bir 
yerlere taşıyor.

Aksu bu defa da YSK'ya takılabilir!

Sayın Hüseyin Aksu'ya da nacizane bir şeyler
söylemek isterim.

Bakın mesela belki de en az altı ay aday 
olduğunuz yerde ikamet etmedğiniz için belediye
meclis üyeliğiniz de YSK'dan dönecek.

Yani CHP PM'si gibi belki YSK da sizi veto 
edebilir.

CHP'de yıllarca emek verip, bedel ödeyip, her 
şeyini ortaya koyan milyonlarca insan en fazla parti
delegesi bile olamazken, siz zaten İstanbul gibi bir
ilin il başkan yardımcılığı gibi önemli bir göreve
gelmişsiniz.

Size düşen, partili, deneyimli, olgun, hoşgörülü
bir 'ağabey modeli'ni CHP Avcılar'da da 
hissettirmek.

Bundan ötesi teferruat olmalı değil mi...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Hasan Şeker
Avcılar biber!

D ikilitaş Mahallesi'nde yer alan
Bestekar Aralığı'nda saat 03.30
sıralarında göçük meydana geldi.

Büyük bir gürültüyle gerçekleştiği belirtilen
göçük, bir apartmanın bodrum katındaki
bahçeden sokak seviyesine yükselen duva-
rın yıkılmasına yol açtı. Kaldırımda bulu-
nan 2 ağaç da duvarla birlikte bahçeye
devrilirken, sokak üzerinde park halinde
bulunan 4 otomobil ise askıda kalarak,
bahçeye düşmekten son anda kurtuldu.
Gürültüye uyanan mahalle sakinleri, ne ol-

duğunu anlayabilmek için sokağa dö-
küldü. Durum itfaiye ve polis ekiplerine
bildirildi. Bazı mahalle sakinlerinin araçla-
rını geri çekmeye çalıştığı öğrenilirken, ba-
zılarının ise askıda kalan araçlarının
düşmemesi için halatlarla önlem aldığı gö-
rüldü. Göçükte herhangi bir yaralanma ya
da can kaybı vakası yaşanmadı.

Büyük bir gürültü duydum

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) ekipleri, askıda kalan araç-

ları vinçlerle askıda kalan araçları kurtardı.
Sabah saatlerinde Beşiktaş Zabıta ekipleri
göçüğün yaşandığı yere gelerek hasar tes-
pit çalışması yaptı. Zabıta ekipleri daha
sonra yola şerit çekerek kapattı. Bina sa-
kini Erol Sağır, “Gece olmuş ben görme-
dim. Beni uyandırdılar. Büyük bir gürültü
duyduk nasıl olduğunu anlamadık, şaşır-
dık. Park halinde araçlar vardı. Araçların
uçlarına kadar yıkılmıştı. Acaba neden,
nasıl olduğunu bende bilmiyorum. Çok
şaşırdım" dedi. DHA
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl of
Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak kurulmuştur.
5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş 100 daire ve
ticari dükkân siz değerli dostlarımızın beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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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Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 
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Beşiktaş'ta gece saatlerinde bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda
göçük meydana geldi. Göçük iki ağacı yerinden sökerken, sokakta bulunan 4 otomobil ise
askıda kaldı. Göçüğün meydana getirdiği hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı.

ASKIDA KALDILAR
DUVAR coKTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, askıda kalan araçları vinçlerle askıda kalan araçları kurtardı. 

DHKP/C’YE OPERASYON
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu
başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi” dedi

İçİşlerİ Bakanı
Süleyman Soy-
lu'nun açıkladığı

operasyon Şişli, Okmeydanı
Mahmut Şevketpaşa Mahal-
lesi Mektep Sokak'ta bulunan
İdil Kültür Merkezi'ne düzen-
lendi. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri saat
02.30 sıralarında özel harekat
ekiplerinin de desteğiyle bas-
kın yaptı.

Oksijen tüpüyle kestiler

Terörle Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından bir
çok kez operasyon düzenle-

nen İdil Kültür Merkezi'nde
polisin en çok zorlandığı yer
giriş kapıları olmuştu. Polis
bu kez İdil Kültür Merkezi'ne
hazırlıklı gitti. İçerisinde oksi-
jen tüpleri olan bir minibüs de
ekibin içinde yer aldı. Polis
açılmayan kapıları oksijen tü-
püyle keserek içeri girdi. Ope-
rasyon sırasında özel harekat
ve terörle mücadele ekipleri
İdil Kültür Merkezi'nin bulun-
duğu Mektep Sokak'ta adeta
kuş uçurtmadı. Zırhlı araçlar
da bölgede devriye görevi
yaptı. Operasyonda gözaltına
alınanlar emniyet müdürlü-
ğüne götürüldü. DHA

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri
mevkiinde bir kamyon ile bir TIR'ın ka-
rıştığı trafik kazasında, TIR'a arkadan

çarpan kamyonun İtalyan sürücüsü aracın içeri-
sinde sıkıştı. Kamyondan çıkarılan sürücünün
hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayati tehlikesi yok

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, Mah-
mutbey Gişeleri mevkiinde saat 23.30 sıralarında
meydana geldi. Gişelerden geçen İtalya kayıtlı,
FH 172SX plakalı kamyonun İtalyan sü

rücüsü, önünde seyreden 34 HV 5113 plakalı
TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan
çarptı. Şiddetli bir çarpışma sonucu kamyonun
kısmı adeta kağıt gibi ezilerek, TIR'a yapıştı. Ezi-
len aracın şoför mahallinde sıkışan sürücüyü gö-
renler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Mahmutbey Gişeleri'ndeki polis kontrol noktasında
görevli polisler de kaza yerinde olası yeni bir kaza
için önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,
İtalyan sürücüyü sıkıştığı yerden kısa sürede çıka-
rarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa ta-
şınan kamyon sürücüsü, tedavi edilmek üzere
hastaneye götürüldü. İlk belirlemelere göre, yara-
lının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Ka-

zaya karışan araçların yol kenarına
çekilip kaza yerinin temizlenmesi-

nin ardından TEM'de trafik akışı
da normal seyrine döndü.
DHA

İtalyan sürücü
aracta sıkıstı

Çarşıda yangın çıktı
Fatih Tahtakale
Çarşısı'ndaki bir
işyerinde çıkan yangın

itfaiye müdahalesiyle
söndürüldü. Eminönü'nde bulu-
nan Tahtakale Çarşısı'nda, Kutu-
cular Caddesi'nde yer alan
kuruyemiş ve lokum ürünlerinin
satışının yapıldığı işyerinin ikinci
katında saat 12.00 sıralarında
henüz bilinmeyen bir nedenle

yangın çıktı. Dumanları gören
çarşıdakiler durumu itfaiyeye
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine
Eminönü ve Fatih İtfaiyesi'ne
bağlı ekipler sevk edildi. İt-
faiyenin müdahalesiyle, yangın
çevredeki iş yerlerine sıçramadan
söndürüldü. İşyerinde  maddi
hasar meydana gelirken,
yangının çıkış nedenini
araştırılıyor. DHA



İ stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı ve AK Parti Büyük-
çekmece Belediye Başkan

adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart
Yerel Seçim çalışmalarına devam
ediyor. Dizdariye Mahallesi'nde
kahvehane ziyaretinde bulunan
Uysal'a AK Parti Büyükçekmece
İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP
Büyükçekmece İlçe Başkanı
Erdem Aydın da eşlik etti. Bir va-
tandaşın Büyükçekmece Belediye-
si’nde görev yapan ve geçici
görevlendirmeyle İlçe Nüfus Mü-
dürlüğü’nde görevlendirilen bir
çalışanın boş binalara seçmen
kaydı yaptığını ve bu durumun
haberlere konu olduğunu hatırlat-
ması üzerine Uysal, "Bu sefer ka-
zanacağız. Niye kazanacağız
çünkü önceki seçimlerdeki gibi
seçmen kaydırıp ya da seçimlerde
hile yapmalarına izin vermeyece-
ğiz. Benim aday olduğum açıklan-
dıktan sonra boş binalara, kaba
inşaatı bitmemiş, kapı çerçevesi
olmayan binalara hayali seçmen
gösterdiler. Biz bunları bildirip ko-
nuyu yargıya taşıdık ve iki kişi tu-
tuklandı” ifadelerini kullandı.

Eğitime ayrıcalık

Başkan Uysal başka bir vatanda-
şın, “Başkanım Büyükçekmece’ye
üniversite istiyoruz. Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?” şeklindeki so-
rusuna, "Büyükçekmece’de iki
tane üniversite var. Biz Büyükçek-
mece’de eğitimde pozitif ayrımcı-
lık yapmaya devam edeceğiz.
Üniversitelerle ilgili olarak, eği-
timle ilgili olarak özel sektörün
önünü açıp kamunun da gelebile-
ceği yönde hareket edersek prob-
lem olmaz. Biz belediye olarak alt
yapıyı hazırlarsak, yer verelim der-
sek hem özel sektör hem de kamu
buraya gelip yatırım yapmak el-

bette ister. Bizim planımız üç veya
dört üniversitenin daha Büyükçek-
mece’de aktif bir şekilde çalışma-
sını sağlamak. Çünkü burada
gençlerin üniversiteye ihtiyacı var.
Biz belediye olarak ulaştırma ve
altyapıyı sağlayıp gel şuraya üni-
versite yap diyeceğiz" cevabını
verdi.

Karara bakacağız

Başkan Uysal Büyükçekmece’de
20 yıldır yat limanı sorunu yaşan-
dığını ve vatandaşlardan da kendi-
sine bu konu ile ilgili olarak sık sık
şikayet geldiğini kaydederek, "Yat
limanı projesi bir şirkete ihale edil-
miş ve bu şirket bu projeyi yapa-
mamış. Daha sonra başka bir
şirkete ihale edilmiş. İhaleyi alan
yeni şirket ise önceden devleti de-
falarca zarar uğratmış bir şirket ve
ihaleyi alan ilk şirketle ortakları

aynı. Adresleri de aynı. Bunun
üzerine devlet bu şirkete dava
açmış ve ardından da mahkeme
yat limanı ihalesini durdurmuş.
Başkasına suç bulmak yerine bu
işi doğru yapmanın usulü yok
mu? Mahkeme orayı aklı başında
inceleyip kararını verdikten sonra
biz oraya gidebiliriz. Biz, ‘bu yat li-
manını yapacağız’ desek mah-
keme de iptal kararı verirse ne
yapacağız o zaman? Yat limanına
araçların çok rahat giriş çıkışların
olması lazım. Büyükçekmece ma-
halleleri arasında bile doğru dü-
rüst giriş çıkış yokken o yat
limanının oraya araç girişi nasıl
olacak? Benim yat limanı ile ilgili
yapacağım şey mahkeme sonu-
cunu beklemek. 1 Nisan’da görevi
devralırsak mahkemenin verdiği
karara göre oturup bir değerlen-
dirme yapacağız" dedi. 

2019 Mali Yılı Deri Prick Testi Aplikatörü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/85529
1-İdarenin
a) Adresi : Darülaceze Cad. No:27 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123145570 - 2122217703
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@okmeydani.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem-Mal alımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Depo
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra hastanemiz ihtiyacına binaen sipariş 

(peyderpey ya da ürünün tamamı olabilir) tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü 
içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir. Sipariş formu elden teslim edilebileceği 
gibi, iş bu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen “Bildirime Esas Faks Numarası” 
ya da “Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi”ne gönderildiğinde tebliğ edilmiş 
sayılır. Sipariş çekilen kalem ve miktarlara uyulması zorunludur. Malzeme 
teslimatı iş günlerinde 09:00-16:00 arası yapılacak olup; nakliyat ve depoya 
taşınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Firma yetkilisi olmadan 
mal teslimi yapılmayacaktır. Kargo ile mal teslimi yapılmayacaktır. Yüklenici 
teslim ettiği tıbbi sarf malzemelerini miadı dahilinde kullanılmadığında son 
3 (üç) ay kala, ileri miadlı ürünlerle değiştirecektir. Ayrıca istekliler, kullanım 
sırasında üretimden kaynaklanan, son kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve 
üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir. Teslim 
edilmeyen kısım için sözleşmedeki yazılı cezalar uygulanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Birimler Binası Satınalma 

Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 07.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimin-
deki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faa-
liyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite Raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli
malı Belgesi,
d)Tıbbı Cihaz üreticisi OEM(Orig inal EquipmentManafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi ) tarzı ürün ürettirmek suretiyle
üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,e)Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin ola-
rak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı oldu-
ğunu gösteren belgelerAday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekli, teklif edilen ürünün imalatçı / ithalatçısı olduğunda dair firma tanımlayıcı numarasını gösterir Ürün Takip Sis-
temi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ya da bayisi olduğuna dair bayi numarasını gösterir Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydına
ait dokümanı ihale dosyasında sunacaktır.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları
Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin ÜTS sisteminde Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış
olması gerekmektedir. İsteklilerin bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB (Ulusal Bilgi Bankası)/ÜTS kayıtlarına ait
bilgileri içeren dokümanları (ÜTS çıktıları) ihale dosyasında sunması zorunludur. İlgili belgelerin üzerinde İhtiyaç Listesi
(ektedir) Sıra Numarası belirtilmelidir.
Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydına ait belgeler verilmelidir.
Ürün set olarak isteniyorsa; sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı
isteniyorsa; set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydına ait belgeler sunulmalıdır.
Teklif edilen malzemelerin ilgili mevzuat gereğince ÜTS kaydı gerekmiyorsa imalatçı / ithalatçı firma tarafından ÜTS kap-
samında olmadığına dair belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bu durum Birim Fiyat Teklif Cetvelinde “Kapsam Dışı”
ibaresi düşülerek belirtilecektir.
c-) İsteklilerce teklif edilen ve SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzeme listelerindeki ürünlerin SUT kodu ile bar-
kod eşleştirmesi yapılarak ilgili belge (SGK medulla sorgulaması) ihale dosyasında ihtiyaç listesi sıra numarası belirtile-
rek sunulacaktır.
ç-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni
ihale teklif dosyasında sunacaklardır.
d-) İsteklilerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ürünün isminin yanına UBB KODUnu, SUT KODUnu ve teklif edilen ürünün
MARKASInı yazmaları zorunludur. Ürüne ait teknik şartnamede farklı diyoptri, boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçe-
nekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait
UBB/ÜTS Barkod numaraları Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmelidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a-) İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (Bir) adet numuneyi teklif zarfı ve önceden hazırlanmış olan Numune
Teslim Tutanağı ile beraber idare personeline teslim edecektir. Numune Teslim Tutanağında İhtiyaç Listesi Sıra Num-
arası, UBB Kodu, Sut Kodu ve Markası açıkça belirtilecektir.
Numune olarak teslim edilen ürünler orijinal ambalajında olacaktır. Numunelerin üzerinde isteklinin unvanı, ürünün adı
ve markası, İhale Kayıt Numarası ve İhtiyaç Listesi Sıra Numarası yazacaktır.
Aynı malzemenin numara/ölçü/size/french farkından dolayı İhtiyaç Listesinde birden fazla sırada bulunması durumunda
(aynı marka ürün teklif ediliyorsa) isteklinin 1 adet numune teslim etmesi yeterli olacaktır.
Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar ver-
mek için yetersiz olduğu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Tekrar numune istenmesi duru-
munda idarenin yazılı talebini izleyen 3 (Üç) iş günü içerisinde idare yetkilisine Numune Teslim Tutanağı ile teslim
edilecektir. İhale Komisyonu, numunelerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin test, değerlendirme veya eğitim
talep edebilir. Test ve değerlendirme kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test, analiz ve eğitim için herhangi bir
ücret öngörülmesi durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır. 
Numune değerlendirme sonucunda istekliye teslim edilebilir durumda olan numuneleri İhale süreci bittikten (sözleşme-
ler imzalandıktan) sonra 1 (bir) ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde iade alınmayan numuneler idarece imha
edilecektir.
Numune vermeyen ya da numunesi teknik şartnameye uygun olmayan isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır.
İdare, numuneler için isteklilere hiçbir ücret ödemeyecektir.
b-) İstekliler, teknik şartnameye uyduklarına dair düzenleyecekleri Taahhütnameyi ya da Teknik Şartnameye Uygunluk
Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
c-) İstekliler teklif ettikleri ve Yerli Malı Belgesi sundukları ürünlerin listesini İhtiyaç Sıra Numaralarını da belirterek ihale
dosyasında sunacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on
beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman Bedeli; İhale Kayıt
Numarası, İhale Adı ve istekli vergi numarası belirtilmek sureti ile hastanemizin Halk Bankası Bebek Şubesi
TR48 0001 2009 1470 0005 1000 29 nolu hesabına veya hastanemiz veznesine yatırılarak ödeme makbuzu ile
birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Birimler Binası Satınalma Biriminden alınabilir. adresin-
den 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 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Birimler Binası Satınalma
Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale ya-
pılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan top-
lam 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 bı-
rakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

2019 MALİ YILI DERİ PRİCK TESTİ APLİKATÖRÜ ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-OKMEYDANI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:952942)
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye
Başkan adayı Mevlüt Uysal, Dizdariye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya
geldi. Başkan Uysal, “Büyükçekmece’de 20 yıldır süren yat limanı sorunu var.
Olay mahkemeye intikal etmiş durumda. İlçe belediyesinin yaptığı ciddi 
yanlışlar var. Mahkemenin vereceği karar göre hareket edeceğiz” dedi

YAT LIMANI’NIN
SUCLUSU AKGUN

Büyükçekmece’nin artan nüfusu ve be-
raberinde altyapı eksikliğinden dolayı
yeni trafolar kurulamadığının bilgisini
veren Başkan Uysal, “Büyükçekmece’nin
yeterince aydınlatılamaması ile ilgili ola-
rak iki problem var. Altyapı eksik-
liği ve enerji dağıtım
şirketleri. ilçe belediyesi
altyapı konusunda
destek olmadan
enerji dağıtımını
yapan şirketler bu
sorunu gideremez.
eğer şirkete trafo
yeri göstermezsen
artan nüfusla birlikte
doğan aydınlatma ihtiyacı
için yeni trafoyu nereye koya-
cak, nasıl değiştirecek. Bu konuda ilçe
belediyesi altyapı hizmetlerinde ilgili şir-
kete yardımcı olması gerekiyor. Büyük-
çekmece’de bu konuda eksiklikler var.

çünkü nüfus artışı olunca yeni trafo yer-
leri belirlenmemiş altyapı geçiş noktaları
kamulaştırılamamış, şirket yatırım yap-
mak istese de yapamıyor. Şirketlerin de
ihmali vardır. Şirketler hangi ilçe tarafın-

dan sıkıştırılırsa gidip yatırımını
oraya yapıyor. ilçe olarak bu

durumu takip etmemiz
lazım. Büyükçekme-

ce’yi şehir yapacağız.
Aydınlatma olmadan
şehir yapılmaz. Ay-
dınlatma olması için
de dağıtım firmasını

devamlı sıkıştırmamız
gerekiyor. eğer bunu da

yapmazsak bakanlıkla ile-
tişime geçip baskı kurulabilir.

Başakşehir’de caddeler pırıl pırıl yanı-
yorsa burada neden yanmıyor. Ak Parti
olarak bizim logomuz ampul. Her tarafta
ampulleri yakacağız” diye konuştu. 

Büyükçekmece’yi şehir yapacağız

2 park daha
revize edildi
Beylikdüzü Belediyesi, Adnan Kahveci Mahallesi’nde

bulunan Gülyalı ve Uludağ Parklarının yapım ve
revize işlemlerini tamamlayarak hizmete açtı

GÜLYALI Parkı’nda ger-
çekleşen açılış törenine
Yeşilkent Site Yönetim

Kurulu Başkanı Ali Samim Özer,
Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili
Ömer Şatır, STK’lar, ilçe proto-
kolü ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Açılışta yaptığı konuşmasında
Beylikdüzü Belediyesi’nden aldığı
desteklerle Yeşilkent Sitesi yöneti-
minin yaptığı hizmetlerden bahse-
den Ali Samim Özer, "Yeşilkent
Beylikdüzü’nün güzide bir yeri.
İsmi ile müsemma olan bu sitede
2005 yılından bu yana burada
diğer dönemlerde de belediye ile
de çalıştık. Ancak bu süre içeri-
sinde sitemizin eksiklerine en
büyük desteği Beylikdüzü Belediye
Başkanı olan Ekrem İmamoğ-
lu’ndan aldık” dedi. 

Elimizden geleni yapacağız
Beylikdüzü Belediyesi olarak hu-
kukun el verdiği müddetçe vatan-
daşların bütün gereksinimlerini
yerine getirdiklerini belirten Ömer
Şatır ise "Beylikdüzü’nde yeşil
alanların daha da çoğalması için
elimizden gelen tüm çabayı göste-
receğiz" ifadelerini kullandı.  Yeşil-
kent 1 Sitesi’nde bulunan 20 bin
438 metrekare büyüklüğündeki
Gülyalı Parkı’na; mini futbol sa-
hası, süs havuzu, ahşap kompozit
oturma terasları, oturma birimleri,
pergola ve çocuk oyun grupları ka-
zandıran Beylikdüzü Belediyesi,
Yeşilkent 3 Sitesi’nde bulunan 16
bin 175 metrekare büyüklüğündeki
Uludağ Parkı’na ise; mini futbol
sahası, fitness aletleri, süs havuzu
kazandırarak gerekli onarımları 
tamamladı.

Kekemelikten 
kurtuluyorlar

SOSYAL ha-
yatta kekeme-
likleri sebebiyle

engel yaşayan 6 ile 60 yaş
arasında 250 kişiye Bağcı-
lar Belediyesi tarafından
Konuşma Bozuklukları
Eğitimi veriliyor. 3 ay gibi
kısa bir zaman dilimini
kapsayan eğitimin ardın-
dan konuşma bozukluğu
olan kursiyerler, kekeme-
liğe son verip hızlı ve akıcı
konuşmaya başlıyor. Yetki-
liler, şimdiye kadar bu
programa katılan 2 bin
350 kişinin kekemelik
probleminden kurtuldu-
ğunu belirtti.

250 kişi kayıt yaptırdı

Bağcılar Belediyesi tarafın-
dan 2013 yılında hizmete
sunulan Konuşma Bozuk-
lukları Eğitim Kursu, yüz-
lerce kişiyi kekemelik
sorunundan kurtarıyor.
Kursta 30’ar kişilik iki grup
halinde sabah ve öğleden
sonra olmak üzere uzman
konuşma terapistleri tara-
fından eğitim veriliyor.

Dizdariye Mahallesi’nde kahvehane sohbeti gerçekleştiren Mevlüt Uysal, Yat Limanı’nı masaya yatırdı. 



istAnbul'dA, Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metrosu'na ücretsiz aktarma
yapılacak yeni bir İETT hattı kuruldu. İETT İşletmeleri Genel Müdür-
lüğü raporunda hizmet kalitesini artırmak, özel araç kullanımını azalt-
mak, aktarma alışkanlığı kültürünü kazandırmak, Ataköy ve
Bakırköy'de ikamet eden yolcuların M1A Yenikapı-Atatürk Havali-
manı Metrosu'na entegrasyonun sağlanması amacıyla HT71 Ata-
köy-Bakırköy otobüs hattının(1 araç) kurulması, ilgili hat ile M1A
metrosu arasında yapılacak yolculuklarda ücretsiz aktarmanın
sağlanması teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ula-
şım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edildi.
UKOME kararıyla ayrıca İstanbul Havalimanı'na uIaşım sağ-
layacak iST-I0 kodlu Yeni Havalimanı-Tepeüstü hattının gü-
zergahının kullanıcılardan gelen istek üzerine Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü'nden geçecek şekilde tarife ücreti de yeni-
den revize edildi. Eski tarifeye göre 30 lira olan tarife 25 lira
(sınırlı kullanım 8 düşüş) olarak belirlendi. 

U KOME'nin ilgili kararında, "Toplu
ulaşımda kullanllan taşıtlarm ekono-
mik ömürlerinin sonuna kadar kulla-

nılması, mevcut taşımacıların ekonomik
gelişmelerden en az şekilde etkilenmesi ama-
cıyla" toplu ulaşımda kullanılan taşıt yaş sınır-
larının yükseltilmesinin kararlaştırıldığı
belirtildi.

Minibüs yaş sınırı 12  oldu

Buna göre; 10 yıl olan minibüslerin yaş sınırları
12 yıla, 8 yıl olan taksi dolmuşların 10 yıla, 5 yıl
olan sarı veya bordo renkli taksiler 6 yıla, 8 yıl
olan turkuaz ve siyah renkli olan taksiler ise 9
yıla çıkartıldı. Taşıtların yaş sınırlarına taşıtların
hibrit olması durumunda ilave 1, yüzde 100
elektrik motorlu olması durumunda ise ilave 2
yaş eklenilmesi kararı da alındı.

Yeni kurul oluşturulacak

Taşımacılık faaliyetleri esnasında taşıtlardaki

yıpranmanın fazla olması ve vatandaşların
ALO 153 Beyaz Masa'ya konu hakkında sık-
lıkla başvurması nedeniyle taşıtların yaş sı-
nırı uygun olsa dahi toplu ulaşım aracı
olarak kullanılması konusunda karar ver-
mek üzere Taşıt Uygunluk Kurulu oluş-
turulmasına karar verildi. UKOME,
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
başkanlığında İl Emniyet Müdür-
lüğü, İstanbul Aile ve Sosyal Politi-
kalar İl Müdürlüğü, İstanbul Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl
Müdürlüğü, İSTESOB, TŞOF
temsilcilerinden oluşacak bir alt
komisyonun kurulmasına, ko-
misyonun vereceği karar doğ-
rultusunda araçlara Taşıt
Uygunluk Belgesi düzen-
lenmesinin koşul, süre ve
diğer hususların belirlen-
mesi kararı aldı.  DHA
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ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. İDRİS MUSTAFA 99337951630

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. MUSTAFA MUSTAFA 99772931704

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. NEYESA MUSTAFA 99230030208

17.02.2019 Tarihinde 99476093142 numaralı 
Kimliğimi ve Pasaportumu kaybettim.

Hükümsüzdür. M.ALİ BAKIR 

Kanatırsan vicdanını, hesap veremezsen, ezilersen
hiçliğin ve gücün karşısında insan olamazsın. 

Her zaman yaptığım gibi, gücün karşısındaki tüm
hiçliğim ve acizliğimle vicdanıma teslim oluyorum.

İsyanı, vicdanımın en derinliğinde yaşıyorum.

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER
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OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
AVSİAD

AVCILAR SANAYİCİ VE 
İŞADAMLAR DERNEĞİ

Dernek olağan üstü genel kurulunun 19
MART 2019 Salı Günü saat 14.00 de Mut-
fağım Tabldot Tesislerinin Beysan Sanayi
Sitesi Birlik cad. No 19
Harami dere/AVCILAR adresinde saat
14.00'te aşağıdaki gündemle, çoğunluk sağ-
lanamadığı takdirde 26 MART 2019 Salı
günü aynı yer aynı saat ve aynı gündemle
toplanacaktır.
Sayın üyelerimize ve ilgililere duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış ve Divan heyeti teşkili
2- Saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu çalışma ve hesap 
raporları ile Denetim Kurulu raporlarının
okunması
4- Raporların görüşülmesi ve ayrı ayrı ibra
edilmesi
5- Derneğin fesih ve tasfiye kararının alın-
ması
6- 6 Dilekler ve kapanış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 
toplu ulaşımda kullanılan minibüs, taksi ve taksi dolmuşların yaş sınırlarını yükseltti

İETT'den ücretsiz aktarma hattı

TOPLU TASIMADA
YAS SINIRI YUKSELDI

DSP Silivri Belediye Başkan
Adayı Selami Değirmenci
ve Meclis üyeleri adayları

Silivri Kaymakamı Ali Partala ziyaret
gerçekleştirdi. Kalabalık bir heyetle
gerçekleştirilen ziyarete meclis üyesi
adayları tam kadro katıldı. Meclis
üyesi adayları tek tek kendilerini tanı-
tarak ne iş yaptıkları konusunda Silivri
Kaymakamı Ali Partalı bilgilendirdi.

Kaymakam Partal’ın toplantı odasında
ağırladığı Değirmenci belediye baş-
kanlığı için çıktıkları bu yolda "Siliv-
ri’nin Mülki Amiri olan siz Kaymakam
Bey’e nezaket ziyaretinde bulunmak is-
tedik" dedi.

Projelerini anlattı

Silivri’nin sorunlarının ve nelere ihti-
yaç duyulduğunu çok iyi bildiklerini be-

lirten Selami Değirmenci, "Her biri
kendi alanında uzman olan bir çok ar-
kadaşımızla Belediye Başkanlığı gör-
evine talip olduğumuz bu yolda güzel
işlere imza atacağımıza inanıyoruz"
açıklamasını yaptı.  Silivri için hayal
ettikleri ve gerçekleştirmek istedikleri
projelerin bir kısmından bahseden  De-
ğirmenci, Kaymakam Ali Partal'ı proje-
leri hakkında bilgilendirdi. 

İnceleme gezileri sürüyor
Özel Silivri
TÜRAM Mesleki
ve Teknik Anadolu

Lisesi öğrencileri, Silivri’de
faaliyetlerini sürdüren Sarten
fabrikasına inceleme gezisi
gerçekleştirdi. Öğrenciler ge-
zide; üretim ve ambalajlama
süreçleri hakkında yetkililer-
den bilgi aldı. Öğretmenleri
ile birlikte öğrenciler fabrika-
nın gıda ürünleri için amba-
laj üretim aşamalarını,
aerosol üretim alanlarını
gezdi. Dönüşümlü olarak
sınıf sınıf geziler gerçekleşti-
ren öğrenciler, eğitim dönemi
boyunca bölgede ilgili kuru-
luşlara inceleme gezileri yap-
maya devam edecek.

G üvenirsin, bir şey zannedersin ken-
dini. Güvendiğin kişide bir karşılığın
var zannedersin.

Bir gün duvara toslarsın ve hikaye oldu-
ğunu anlayıverirsin.

****
Dostluk, arkadaşlık dediğin nedir ki?
O istemeden o'nun için elindeki imkanın,

ne kadarsa kullanabilmektir.
Dostluğun gereğini yapabilmektir.
Dostun bir şey talep ettiğinde, elindeki

olanakları adaletle kullanabilmektir. 
Adalet bir kadının adı değildir, vicdanın

adıdır. 
Adaletli olunamıyorsa, vicdanı yaralamış

bir dostluk ne işe yarar ki?
Ya senin dostluk dediğin, dostluk değildir

ya da hikayeden ibarettir ve kendini 
kandırmışsındır. 

***
Güç zehirlenmesi nasıl bir şeydir?
Yapabileceğiniz başka şey var iken; "ben

istedim, ben öyle düşünüyorum” diyerek iste-
diğini yapmaktır. 

Halbuki yaptığı şeyin benzerini başka yer-
lerde yapmamışsındır. 

Dünyada en kolay şey birilerinin umudunu
yok saymaktır. En zor olan şey ise umudu
yükseltmektir. 

Vicdanı yaralamayacaksın, kanunlar sen-
den yana olsa bile... Çünkü vicdan başka bi-
şeydir ve o kanunların da önündedir. 

****
Türkiye'yi yönetsen ne yazar?
Mal varlığını 100 katına çıkarsan ne

yazar?
Dünyanın en güçlü adamı olsan ne yazar?
Bir umudu kırdıktan, bir vicdanı 

kanattıktan sonra...
Yazık...

Vicdanımı yitir(ir)sem, 
kendime nasıl saygı duyabilirim ki?

Gücün karşısında aciz kaldığımda her
zaman yaptığım gibi vicdana teslim ediyo-
rum kendimi. 

Var olduğunu zannettiğim dostlukların hi-
kayeden olduğunu anlayınca vede bir şey ya-

pamayınca vicdanımın baskısı altında yok
oluveriyorum.  

Vicdanıma hesap veremezsem ben ola-
mam ki... Onun için her zaman yaptığım gibi
sizin iktidarınız ve gücünüz varsa, bizim de
vicdanımız (ki o dağlardır) var diyerek isyan
ediyorum. 

****
Başka türlüsü mümkün iken ve imkanı

varken yapılmamışsa, gücün karşısında esir
olunmuşsa susamam. Vicdanımın kabul et-
mediği bir şeyi yokmuş gibi davranamam.

Onun içindir ki, tüm her şeyi reddederek
vicdanın isyanına teslim oluyorum. 

İktidarın ve gücün karşısında vicdanın ya-
nında yer alıyorum. 

***
Mezarlıklar, gücün iktidarın hiçbir şey ol-

duğunu gösteren yerlerdir. 
Kim olursan ol, bir gün eşitler tüm 

insanları... 
İktidarın şehvetine teslim olanlar öyle ya

da böyle kaybederler. 
Bugün değilse yarın... 
Yarın değilse günü geldiğinde... 
Başka türlüsü hiç olmadı, bundan sonra

da olmayacak. 
Tarihte hep vicdan kazandı. İktidar ve güç

kaybetti.
****

Bugün, ne tarihin devasa gücü Roma var
ne de dünyayı yöneten Sezar. 

Tüm Romalar ve Sezarlar öyle ya da böyle
tarih sahnesinden günü geldiğinde 
çekiliyorlar.

Ya barbarlar yıkıyor ya kendi içinden yıkı-
lıveriyorlar.

Tüm güç sahiplerinin bilmesi gereken
temel gerçek bu. 

Son söz: Dünyanın en güçlü devleti Ro-
ma'yı barbarlar yıktı. Ne diyordu Rahmetli
Müslüm Gürses, "Yakarsa dünyayı gariban-
lar yakar."

Vicdansızlığa karşı garibanlar bir gün
barbar oluverirler. Çünkü asıl barbarlık ka-
nunlarla vicdanları yaralarken, garibanların
barbarlığı günü geldiğinde isyan ve vicdanın
sesi oluverir. 

Barbarlık diye gördüğümüz isyan ise asıl
barbarlık karşısında günahsız kalır ve haklı
oluverir.

Vicdanıma teslim
ediyorum kendimi 

Kaymakam’a
nezaket ziyareti

AK PArti Beykoz Belediye Başkan
adayı Murat Aydın, Beykoz Halk
Eğitim Merkezi’nin programına ka-

tılarak kursiyerlerin yaptığı birbirinden değerli
eserleri inceledi. Program öncesi fuaye de Bey-
koz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğret-
menlerinin nezaretinde kursiyerlerin yaptığı
çalışmalar konukların beğenisine sunuldu.
Aydın, birbirinden değerli eserleri inceleyerek
sahiplerinden bilgi aldı. Aydın’ın fuaye ala-
nında down sendromlu çocuklarla ilgisi gözler-
den kaçmadı. Ardından programda saygı
duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. 

Minç'le kucaklaştı

İstiklal Marşı'nın ardından yapılan selamlama
konuşması sırasında İYİ Parti adayı Murat
Miniç’in de orada olduğunu yeni fark eden
Murat Aydın yerinden kalkıp Miniç’in yanına
gitti ve kucaklaştı. Aydın’ın bu hareketi salon-
dakiler tarafından büyük alkış aldı. Konserin
başlamasının ardından sahneye davet edilen
Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Milli Eği-
tim Müdürü Kazım Bozbay ve Tapu Müdür
Yardımcısı Aysun Öztürk birer solo türkü ses-
lendirdiler. Kurum Müdürü Mustafa Mamur
ve Okul Aile Birliği Başkanı Taner Mert’in
Kaymakam Ahmet Katırcı ve Sanatçı İsmet
Aydın’a birer buket çiçek demeti takdiminden
sonra gece sona erdi.

Halk Eğitim'in
sergisini 
gezdı

8 yıl olan taksi 
dolmuşların 10 yıla,
5 yıl olan sarı veya

bordo renkli taksiler
6 yıla, 8 yıl olan tur-
kuaz ve siyah renkli
olan taksilerin yaş

sınırı 9 yıla çıkartıldı. 

Öğrenciler fabrikanın gıda ürünleri
için ambalaj üretim aşamalarını, 
aerosol üretim alanlarını gezdi.



5 KALEM ALERJİ PANELİ TEMİNİ 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 :2019/76765
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Dekanlığı 34080 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124143000 - 2124143223
c) Elektronik Posta Adresi :ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :5 KALEM ALERJİ PANELİ TEMİNİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi Kit Kimyasal Deposu
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı 

31.12.2019 tarihine kadar malzeme ve sarfların teslimi idarenin
belirlediği sıklıkta partiler halinde teslim edilecek olup, teslimat 
siparişi takiben en geç 20 gün içinde yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H blok 
Prefabrik Bina 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :14.03.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı-
ğına dair belgeyi, Tıbbi Cihaz durumu, tedarikçi / bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifiyle birlikte
sunmalıdır. Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmalar kapsam dışı beyanlarını
sunmalıdır.
2) Ürün tedarikçi/bayii sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip
Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değil ise TİTUBB sis-
teminden yapılacaktır. 
3)Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulu-
nan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, barkot no'sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı
no'su, bayi ise bayi kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm'den hazırlamış olduğu-
nuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler, teknik şartnamede belirtilen tüm cihazların orjinal ve türkçe katologlarını ihale dosyasına koymalıdır.
- İstekliler, teklif ettikleri cihazların tüm özellikleri ve kullanımıyla ilgili bütün ayrıntıları anlatan orjinal
kullanım kitabı ve Türkçe çevirisini ihale dosyasına koymalıdır.
- İstekliler şartname içerisinde kitlerin ölçüm aralıkları, %CV değerleri vb. özellik belirtmesi duru-
munda söz konusu kitlere ait kit bilgi formlarıda ihale dosyasına koymalıdır.  
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 7 (yüzde
yedi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi -
Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H blok
Prefabrik Bina 2.Kat Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL 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 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H blok Prefabrik Bina 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-
Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 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 ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
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İSTANBUL ÜNİVErSİTESİ - CErrAHPAŞA rEKTÖrLÜĞÜ/CErrAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (953009) 

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-

lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar

ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı

olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gider-

lerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün

sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli

bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-

tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-

rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından

görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak

isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 25/02/2019

1.İhale Tarihi : 22/03/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 12/04/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
İhale Yeri : (Kutay Baran Otoparkı) Orhanlı Mah. Fettah Başaran Sok. No: 48 Tuzla / İSTANBUL
No    Takdir Edilen Değeri TL.   Adedi    KDV        Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1        56.500,00  1           %1        34JZ543 Plakalı , 2013 Model , RENAULT Marka , 

FLUENCE 1.5 DCİ JOY EDC Tipli , VF1LZBL0E47004206

Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Rengi

Beyaz , anahtar ve ruhsat yok, kapıları kapalı, dıştan

yapılan incelemelere göre aracın görünürde hasarı ve 

kusuru yok, boyasında günlük kullanım kaynaklı yüzeysel  

çizikler var, araç kaportası boyası döşemesi lastikleri 

konsolu ve geneli ile iyi durumda olduğu görülmüştür.

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C. 
İSTANBUL ANADoLU 12. İCrA DAİrESİ 2018/944 TLMT.

ÖrNEK No: 25*

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (952965) 

İSTANBUL6 ÇARŞAMBA 27 ŞUBAT 2019

T uzla, İçmeler Mahallesi Tuzla
Devlet Hastanesi civarında
yoğun kokuya ilişkin Tuzla

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açıklama
yaptı. Yazıcı, "Emniyet yetkililerini
bekliyorum. Vidanjör mü? Varil mi?
Çünkü çok büyük bir vidanjör boşal-
tacak olsa mahalleyi kapsayabilirdi.
Daha geniş bir alana yayılabilirdi.
Kapsadığı alan dar olduğu için o yüz-
den çok büyük bir miktarda olduğunu
düşünmüyorum. Zaten tespit edilmiş
bir kimyasal var orada analiz ediliyor.
Komplo teorilerini sevmem çok realist
bir insanımdır ama bir kimyasal atığın
dökülebileceği sanayi bölgeleri var bir
sürü yanımızda. Gebze'nin 14 sana-
yisi var. İstanbul'daki 8 sanayinin 5 or-
ganizesi bizde. Oralar dururken böyle
bir suç işleyecek birisi gelip de bir ma-
hallenin rögar kapağını açmasını çok
anlamlı bulmadığım için ifade ediyo-
rum bunu. Ben bir doktorum şu anki
durumuyla koklayarak analiz yapa-
mam tabii ki. Ama AFAD yetkilileri-

nin yapmış olduğu hava analizlerinin
şu anda insan sağlığına zararlı olaca-
ğını hissetseydiler zaten sabah saat iti-
bariyle burayı karantinaya alırlardı.
Öğrenciler olmazdı, vatandaş boşaltı-
lırdı. Öyle bir şeye ihtiyaç duymadıkla-
rını düşünüyorum. Ve şu anda da
zaten olmadığına dair biz buradayız.
Şu andaki koku azaldı sabaha göre.
Ama bu kimyasal maddelerin suyla
teması, daha önceki hadisede de ol-
muştu, suyla temasıyla dışarıya yay-
mış olduğu bir gaz var. Bu gazın
yayılması da belli bir zaman sonra gi-
debiliyor" dedi.

Gerekli tetkikler yapılıyor

Yazıcı, "Milli eğitim müdürümüzle de
okulla ilgili durumu öğrendim. Öğ-
rencilerin yarısı okula devam ediyor.
AFAD yetkililerinden aldığımız bilgi
var. Vali bey ile İSKİ yetkilileriyle gör-
üştük. Hepsi bu konuda gerekli tetkik-
leri yapıyor. Özellikle şu günlerde
böylesine bir hadiseden dolayı üzül-

düğümüzü ifade ediyorum. Ama de-
diğim gibi bir mahallenin bir köşe-
sinde bu yapılan hunharca bir şey.
Sanayi bölgesinde bunu illegal yap-
maya çalışanların, yerleşim bölgesinin
içerisinde böyle bir şey olması, bunun
suçluları kesinlikle affedilmeyecektir"
diye konuştu.

Basit fizik ve kimya işi

"İSKİ, bir kimyasal varsa bu kimyasa-
lın gitmesi için su sıkıyor. Hidrojen
sülfürün olması bir hekim olarak çok
uçuk geldi bana" diyen Şadi Yazıcı,
"Zehirli bir gaz olsa AFAD burayı bu
şekilde bırakmaz. Bu bir basit fizik ve
kimya işidir. Bir suyla temas olmadan
organik ürünlerle öylesine dışarıya bir
gaz çıkışının başka bir yolu yok. Ama
türü belli değil. Bunun suyla organik
maddeyle teması açığa çıkabilecek
olan gazların ne olabileceği tespit
edildi. Sağlığa zarar vermeyeceğini
ama nahoş bir koku olduğu ifade edil-
mişti" diye konuştu. DHA

Dosya No: 2018/132 Esas, 2018/762 Karar
Büyükçekmece 3.Asliye Ceza Mahkemesince
özel belgede sahtecilik suçundan açılan kamu da-
vasında mahkememizin 11/12/2018 tarih,
2018/132  Esas,  2018/762 karar sayılı ilamı ile
Rustam veMamajan oğlu 30/03/1995 Türkmenis-
tan doğumlu ELDAR HAMRAYEV hakkında 5237
sayılı TCK.nun 207/1 maddesi gereğince ceza-
landırılmasına karar verilerek hükmün açıklanma-
sının geri bırakıldığı, sanığın yokluğunda verilen
karardan sonra sanığın ifadesinde bildirdiği ad-
rese ve mernis adresine karar  tebliğ edilemedi-
ğinden 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ
olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun
310. maddesi  gereğince  takip  edilen  1  hafta
içerisinde  usulen  itiraz  olunmadığı  takdirde ke-
sinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.                       

BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 
İ  L A N
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kokuyla ilgili gerekli tetkiklerin yapıldığını dile getirdi. 

Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz 
belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “AFAD 
yetkililerinin yapmış olduğu hava analizlerinin şu anda insan sağlığına zararlı
olacağını hissetseydiler zaten sabah saat itibariyle burayı karantinaya alırlardı” dedi

Zabıtadan 121 yetime yardım
ESENYURTBelediyesi Zabıta Müdürlüğü ekip-
leri, 121 yetim çocuğa kitap, kırtasiye ve giysi
yardımında bulundu. Mardin Mazıdağı İlçe-

si’ndeki bir ilkokul müdürü Esenyurt Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ile irtibata geçerek, ilçede bulunan ihtiyaç sa-
hibi yetim öğrencilerin durumu hakkında bilgi verdi. Zabıta
ekipleri de kendi aralarında bir kampanya başlatarak öğ-
renciler için yardım topladı. Mazıdağı İlçesi’nde bulunan
12 ayrı ilk, ortaokul ve lisede okuyan 121 yetim çocuğa
gönderilmek üzere hazırlanan kıyafet, ayakkabı, kışlık bot,
çorap kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kitaplar zabıta per-
soneli tarafından paketlendi. Esenyurt Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü önünden kamyonete yüklenen koliler, yetim-
lere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Mektup yerleştirildi

Ayrıca yardımda bulunan zabıta personelinin yetim çocuk-
lar için yazdıkları mektuplar da kolilerin içine konuldu. Bir
mektupta şu ifadelere yer verildi: “İçinde bulunduğun zor
koşulları öğrenir öğrenmez senin için ne yapabilirim diye
düşündüm. Sen ve arkadaşların için elimizden geldiği ka-
darıyla şu kış günlerinde öncelikli olarak minik ayaklarınızı

biraz da olsa kalplerinizi ısıtma adına ben ve iş arkadaşla-
rım ile temin ettiğimiz eşyaları gönderiyoruz. Umarım siz-
leri düşünerek yaptığımız bu davranış amacına ulaşır.
Gönderdiğimiz eşyaları beğenmeniz en büyük dileğimiz.
Size giyim malzemelerinin yanında okumanız için kitaplar
da gönderiyoruz. Kitapları okumayı ihmal etmeyin. Önü-
müzdeki yıllar da sizi eğitimli büyükler olarak görebilmek
en büyük temennimizdir. Sizleri sevgiyle kucaklar, hayatınız
boyunca sağlık, mutluluk ve huzur dilerim.” DHA 
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Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında ilk yarıda 3-0 öne geçtiği maçı,
ikinci devrede yediği gollerle 3-3 berabere bitiren Beşiktaş'ta,
eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Şenol Güneş var

İ lk yarıda Fenerbahçe'yi adeta sa-
hadan silen ve soyunma odasına
3-0 önde giren siyah beyazlı-

larda, tüm taraftarlar skorun artaca-
ğını ve tarihi bir farkın geleceğini
düşünürken, ikinci devrede yaşanan-
lar büyük bir şok etkisi ve yıkım ya-

rattı. Beşiktaş bu beraberlikle lider
Medipol Başakşehir'in tam 11 puan
gerisine düşerken, şampiyonluk şan-
sından da bir hayli uzaklaşmış oldu.

Büyük tepki çekti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun

Yanal'ın ikinci devrenin başında yap-
tığı İsla-Valbuena ve Moses-Ayew
hamlesine karşılık vermeden, oyunu
geride kabul eden Güneş'in, skor 3-
2'ye geldikten sonra ilk değişikliğini
yapması Beşiktaş cephesinde büyük
tepki topladı. Bir çok maçta öndeyken

orta sahaya Medel veya Necip ham-
leleri yapan ve oyunu tutmayı başa-
ran Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'nin
baskısı karşısında orta saha yerine ka-
natlarda değişiklik yapması ve son
bölümde Mustafa Pektemek'i maça
alması da eleştirilen diğer tercihlerdi.

İkinci devreye Ersun Yanal'ın iki
değişiklik yaparak çıkmasına

rağmen, oyuncu değiştirmeyerek
rakibin hamlesine karşılık vermedi.

İlk yarıda sahadan sildiği Fener-
bahçe'ye karşı, ikinci yarıda oyunu

oldukça geride kabul ederek kon-
tra atak futboluna döndü ancak orta sa-
hada baskı yiyince atak yapamadı.

Oyuncu değiştirmeyi skor ancak 3-
2 olduktan sonra, üstelik orta saha

yerine kanat oyuncusu alarak
yaptı.

Fenerbahçe'nin Dirar ve Valbuena
ile çok etkin kullandığı sağ kanata

önlem alması ne kadar doğruysa,
baskı yapan ve dönen tüm topları alarak
yeni atak başlatan Fenerbahçe orta
sahasına karşı Medel veya Necip ham-
lesini yapamadı.

İlk yarıda skoru 3-0'a getiren
takımın bile en kötü oyuncusu kon-

umunda olan Lens'e 73 dakika

boyunca tahammül etti. Tribünler ve
otoriteler ikinci devrenin başında Lens -
Quaresma değişikliği beklerken bu
değişikliği skor 3-3'e gelince yaptı.

İlk yarıda iyi oynamasına rağmen,
ikinci devrede fizik olarak oyundan

düşen Kagawa'yı 84. dakikaya
kadar sahada tutu.

Kagawa'nın yerine giren oyuncu-
nun Mustafa Pektemek olması ise

taraftarları ve spor otoritelerini
hayrete düşüren bir diğer hamle oldu. Bu-
rada eleştirilen ve yüksek sesle dile getirilen
bir diğer nokta ise Pektemek yerine oyuna
alınmayan Oğuzhan gibi bir futbolcunun
performansının, neredeyse sıfır noktasına
gelmesi ve hiç bir şekilde 'tercih' oyuncusu
dahi olmayacak seviyeye düşmesi oldu.

Son olarak bir diğer eleştiri ise Şenol
Güneş'in; Fenerbahçe maçlarında

tarihten gelen 'kaybetmeme ko-
rkusu alışkanlığının' olduğunun yine
taraftarlar ve spor otoriteleri tarafından dile
getirilmesiydi. DHA
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İşte tarihi maçın ardından 
Şenol Güneş’e yapılan eleştiriler:

TARAFTARIN ESKİ 
COŞKUSU YOK

Beşiktaş'ın dün akşama dair
olsa da; aslında son iki sezo-
nun büyük bir bölümünde gö-
rülen stat coşkusunun yeterli
seviyede olmaması da göze
çarpan konulardan birisi.
Maçların bir çok bölümünde
itici tezahüratlar ve tribün şov-
larının eskisi gibi olmadığı ve
Beşiktaş'ın iç saha maçlarında
eski taraftar baskısını yapama-
dığı bir gerçek. Fenerbahçe
maçında skor 3-0 olduktan
sonra maç bitmiş havasına gi-
rilmesi, arka arkaya gelen Fe-
nerbahçe gollerine tribünlerin
de tepki verememesi dün ak-

şama dair konuşulan eleştiri-
lerdendi.

İç sahada 2 mağlubiyet

Beşiktaş'ın iç saha coşkusunu
kaybettiğine dair en büyük
kanıt ise; geçmiş sezonların ak-
sine bu sezon iç sahada kaybe-
dilen puanlar. Açıldığından
itibaren bu sezona kadar kendi
sahasında maç kaybetmeyen
siyah beyazlılar, bu sezon ligde
11 iç saha maçında 2 mağlubi-
yet ve 2 beraberlik aldı. Avrupa
maçlarında da iç sahada kötü
olan Beşiktaş, 6 iç saha ma-
çında 2 mağlubiyet aldı.

Benim için
zor bir maçtı
SPOR Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta-
sında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 3-3
berabere kaldığı müsabakanın ardından
sarı lacivertli futbolcu Tolgay Arslan
basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün
ligdeki konumu ile ölçülemeyeceğini dile
getiren Tolgay, şöyle konuştu: "İlk yarı
çok kötü oynadık, maça kötü başladık.
İlk yarı bitince ben taraftara bakmıştım
ve maçı çevireceğimizi gördüm. İkinci
yarıda kendimize geldik. Bütün takıma
teşekkür etmek istiyorum. Benim açım-

dan çok zor bir maç oldu. Özellikle ta-
raftarımıza teşekkür etmek istiyorum.
Beni bugüne kadar inanılmaz destekle-
diler."

Taraftara mesaj

Beşiktaş taraftarına mesaj gönderen
Tolgay Arslan, "Beşiktaş taraftarına
küçük bir mesaj söylüyorum, o maçta
ne dürüm ne de başka bir şey yedim.
Tabii bu, bazı Beşiktaşlıların işine ya-
radı. Bu konuyla ilgili hiç konuşmadım
ama bu konuyu burada kapatıyorum.

Tabii ki bu dönüşten sonra başka bir
şeyler de yapabilirdim. Ancak dediğim
gibi orada ne dürüm ne de başka bir şey
vardı" dedi. Ersun Yanal'ın takıma
moral aşıladığını söyleyen Tolgay sözle-
rini şöyle noktaladı: "İlk yarı kendimize
gelemedik ve tüm takım soyunma oda-
sında konuştu. Hocamız Fenerbahçe'nin
büyüklüğünü bize hatırlattı. Beşiktaş'ın
bizden daha iyi bir takım olmadığını
herkes bize hatırlattı. İkinci yarı galiba
herkes bunu gördü ve maalesef burada
2 puan kaybettik." DHA
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Spor Toto Süper Lig'de 9 haftadır kazanama-
yan Bursaspor, ilk 23 haftada topladığı 24 pu-
anla beraber ateş hattı içerisinde yer aldı. Kötü
gidişata lider Medipol Başakşehir deplasma-
nında da 'dur' diyemeyen yeşil beyazlılar, son
yılların da en kötü performansını sergiledi.
Samet Aybaba'nın öğrencileri 23'üncü haftalar
baz alındığında son 13 sezonun en düşük pua-
nını topladı.

Son yılları mumla aratıyor

Bundan önceki en kötü dönemini ise Bursaspor,
küme düştüğü 2003/04 sezonunda yaşamıştı. o
dönem 23'üncü hafta sonunda yalnızca 17

puan toplayabilen yeşil beyazlılar, sezonu ise 40
puanla tamamlamasına karşın 15'inci İstan-
bulspor'un 1 puan gerisinde kalarak küme
düşmüştü. Bu sezon ise ligde 11 maçı kalan
Bursaspor'un bundan sonraki haftalarda nasıl
bir performans sergileyeceği ise merak konusu.
Bundan 3 sezon öncesinde ise Bursaspor,
23'üncü haftayı 38 puan ile geride bırakmıştı.
Ancak giderek performansı düşen yeşil beyazlı-
lar, son 2 sezonda son maçlarda topladığı pu-
anlar ile kümede kalmayı başarmıştı. Yeşil
beyazlılar son maçta ligde kaldığı 2016/17 se-
zonunda 23'üncü haftayı 31 puanda, 2017/18
sezonunu da 27 puanla geçmişti. DHA

TECRÜBELİ 
HOCA

ELEŞTİRİLİYOR

Tolgay Ars-
lan, "İlk yarı
çok kötü oy-
nadık, maça
kötü başla-
dık. İlk yarı
bitince ben
taraftara

bakmıştım ve
maçı çevire-
ceğimizi gör-
düm. İkinci

yarıda kendi-
mize geldik”
diye konuştu.



OYunCu İnan ulaş Torun ile 2017
haziran ayında evlenen algı
Eke’nin üç ay önce İzmir’de bo-
şandığı ortaya çıktı. Sosyal medya
hesaplarından karşılıklı fotoğrafla-
rını silen ve takibi bırakan çiftin bo-
şanma sonrası yeniden bir araya
gelip denemeye karar verdikleri
ancak başaramadıkları söylendi.
Hürriyet'e konuşan İnan ulaş
Torun, "algı çok saygı duyduğum
ve hayatıma güzellikler katan biri
olarak hep kalacak ama maalesef
artık ilişkimizi yürütemedik" dedi.

23 NisaN 2015 tarihinde kurulan ve bir vakıf
üniversitesi olan İstanbul Rumeli Üniversitesi
Rektörü, Prof. Dr. Tamer Dodurka,
“ÖSYM’den gelen verilere göre öğrencileri-
mizle Kamu Personeli Seçme Sınavlarında
(KPSS) önemli bir başarı elde ettik. Özellikle
Trakya bölgesinde 1. sırada yer almamızın haklı
gururunu yaşıyoruz. KPSS sonuçları gösteriyor
ki üniversitemizden mezun olan gençler, iş
bulma ile ilgili bir sıkıntı yaşamamaktadır" dedi. 

nice başarılara imza atacağız

"KPSS kazandıkları başarı neticesinde öğrenci-

lerimizin her biri memuriyete geçe-
rek, ülkemize hizmet etmeye başla-
yacaktır" diyen Prof. Dr. Tamer
Dodurka, "Bu da üniversitemizde
halen okuyan ve okuyacak olan
gençlere örnek teşkil etmektedir.
KPSS’yi kazanan tüm öğrencileri-
mizi gönülden kutluyorum. İnanı-
yorum ki akademisyenlerimiz ve
öğrencilerimizle birlikte İstanbul ,
Rumeli Üniversitesi olarak daha 
nice başarılara imza atacağız” ifade-
lerini kullandı.
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S ovyet Sosyalist
Cumhuriyetler
Birliği’nin da-

ğılmasının ardından,
Azerbaycan’da, Er-
menistan’ın toprak
iddiası ile başlayan
gerilim, tarihe 'utanç'
olarak yansıyan katli-
amla son buldu. 1991 yı-
lının sonlarına doğru
tırmanan gerilimle, Ermeni
birlikleri, 7 bin kişinin yaşadığı
Azerbaycan’ın Hocalı şehrini
dört bir koldan ablukaya aldı. Erme-
niler, 3 nehrin kıyısında bulunan ve böl-
genin tek havaalanına sahip olan Hocalı’ya
25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece yarısı
saldırdı. Sivilleri hedef alan saldırıda 83’ü
çocuk,106’sı kadın, toplam 613 kişi hayatını
kaybetti. 487 kişinin de ağır yaralandığı saldı-
rıda bin 275 kişi rehin alındı. 150 kişinin izine
bir daha rastlanmadı.

Benim için acı bir gündü

1994 yılında Azerbaycan Meclisi, 613 vatan-
daşının hayatının kaybettiği olayı, 'Hocalı
Soykırımı' olarak kabul ettiğini kamuoyuna
açıkladı. 'Hocalı Katliamı'nı dünya, o dönem
Hürriyet'in savaş muhabiri olan İrfan Sap-
maz'ın objektifinden çektiği fotoğraf, video ve
haberlerinden öğrendi. Katliamı dünyaya du-

yuran
CNN Türk

Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz, 27 yıl
önce yaşanan acıyı ilk günkü gibi yüreğinde
hissettiğini söyledi. Bir annenin dramını hafı-
zasından silemediğini belirten Sapmaz, "Bir
kadın vardı. Kucağında çocuğu vardı. Fakat
çocuk ölmüştü. Mosmor olmuştu. Kadın bir
türlü çocuğunun öldüğüne inanmıyordu.
Çünkü şoka girmişti. O fotoğraf beni çok et-
kilemişti. Bu katliamı dünyaya duyuran bir
gazeteci olarak benim için çok acı bir gündü"
dedi. 

Büyük bir katliamdı

İrfan Sapmaz, Sovyet Sosyalist Cumhuri-

yetler Birliği’'in parçalanmaya
başlaması dolayısı ile Kafkas-
lar'daki gelişmeleri izlemek
için Azerbaycan’da bulundu-
ğunu belirterek, "Karabağ,
işgal edilmeye başlanmıştı.
Şuşa'daydım. Şuşa'aki çatış-

maları izleyip Akdam bölgesine
geldiğimde, Hocalı'da facia ve

katliam var, denildi. Biz de hemen
Hocalı'ya doğru hareket ettik. As-

kerhan Tepesi diye bir yer vardı. Bu-
rası gidebildiğimiz son yerdi. Hemen

aşağısında da zaten Hocalı Kasabası
vardı. Rus 366. Alayı ile birlikte Ermenistan
birlikleri Hocalı kasabasına girmişlerdi. Gece
boyunca Hocalı'da bir katliam yaşanıyordu.
Biz de sabahın erken saatlerinde olay yerine
geldik. Askerhan tepesine gelebildik orada
halkın kaçışını görüntüledik. Büyük bir kat-
liam, büyük bir facia yaşanıyordu." dedi.

akşama kadar sürdü

O dönem Azerbaycan'ın askeri anlamda
büyük bir güç olmadığına dikkat çeken İrfan
Sapmaz, "Zaten Azerbaycan'n kendi ordusu
yoktu. Ancak Sovyetler Birliği içindeki Kızıl
Ordusu içinde de Azerbaycan, Özbekistan,
Türkmenistan gibi bölgelerde yaşayan Türk-
lere çok önemli yerler verilmiyordu. Daha
doğrusu stratejik önemdeki yerlerde silah al-
tına alınmıyorlardı. Tabii Karabağ'da çatış-

malar başladığında Azerbaycan’ın elinde de
bir güç yoktu. Hocalı katliamı başladığında
da evlerinden topladıkları av tüfekleri ve bir-
kaç kalaşnikof vardı. 26 Şubat 1992 tari-
hinde sabahın erken saatlerinde başlayan
katliam akşama kadar sürdü. Ben de orada
hem video ve fotoğraf çektim. Gün boyu
orada yerinde izledik.Akşam saatlerine
doğru çatışmalar öylesine şiddetliydi ki
bazen yaralılara müdahale etmek zorunda
kaldık" dedi. 
"Şansımıza o gün 26 Şubat 1992 tarihinde
katliam görüntülerini ve fotoğraflarını alarak
Bakü’ye geldiğimde 1 uçak vardı" diyen İrfan
Sapmaz, "İstanbul için uçakta yer yoktu.
Yetkili bir Azerbaycan Türk'ü 'Elimde Hocalı
katliamına ilişkin fotoğraflar ve görüntü var'
dediğimde uçaktaki bir kişiyi indirerek, beni
bindirdiler. 26 Şubat gecesi İstanbul’a gel-
dim. İstanbul’a indiğimizde üstüm başım
çamur içindeydi ve yaralıların kanı üstü-
müze yapışmıştı. Fotoğrafları slayt film şek-
linde çekiyorduk. O zamanki teknoloji ile
görüntü ve fotoğrafları oradan gönderme
şansımız yoktu. Hürriyet Gazetesi'nde fo-
toğraflar yıkandı ve 27 Şubat’taki baskısında
katliamı dünyanın gözü önüne serdik. 28
Şubat 1992 günü de Hürriyet gazetesinin bi-
rinci sayfasını tamamen Hocalı’daki kat-
liama kapattık. İç sayfalardan 3-4 sayfa
Hocalı katliamına bırakılmıştı" diye 
konuştu. DHa

Halk arasında “cücelik”
olarak bilinen akondroplazili

vatandaşların engelli sınıfında
tanımlanması ve pozitif ayrımcı-

lıktan yararlanması için kamu
Denetçiliği kurumunun (kDk) ça-
lışmalarının sonuca ulaştığı bildi-
rildi. kDk’den yapılan açıklamada,
2016 yılında gerçekleştirilen ilk
başvuruda, akondroplazili bireyle-
rin “Özür Oran Cetveli”nde yüzde
40 engel oranı ile yer almasının
talep edildiği anımsatıldı. açıkla-
mada, bu ve buna benzer çok sa-
yıda talebi değerlendiren
“ombudsman”ın, “Engellilik Öl-
çütü, Sınıflandırması ve Engelli-
lere Verilecek Sağlık kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik”
taslağına ilişkin çalışma yaparak
bunun yayınlanması hususunda
tavsiye kararı verdiği aktarıldı.

‘cÜcelik’ engelli
Sınıfına
alındı

SeSSizce 
boşanmışlaR!
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Hocalı Katliamı’nı
dünyaya duyuran
gazeteci İrfan Sapmaz,
“Bir kadın vardı.
Kucağında çocuğu
vardı. Fakat çocuk
ölmüştü. Mosmor
olmuştu. Kadın bir 
türlü çocuğunun
öldüğüne inanmıyordu.
Çünkü şoka girmişti. 
O fotoğraf beni çok
etkilemişti. Bu katliamı
dünyaya duyuran bir
gazeteci olarak benim
için çok acı bir gündü”
diye konuştu

SaPMaz, "O zaman bildiğiniz gibi tek
kanal vardı, TRT. aynı zamanda yurt-
dışı muhabiri olarak TRT'ye de çalışı-
yorduk. TRT'ye hemen görüntüleri
gönderdik çünkü bu milli bir mese-

leydi. TRT de tüm dünyaya
katliam görüntülerini yayın-
ladı. Günler sonra oradan
gerçek sayılar çıkmaya
başladı” dedi. İrfan Sap-
maz, "Kucağındaki çocuğun
ölümüne inanmak isteme-
yen kadın, yaralı eş ve ço-
cuklarını kurtarmak için
çamur ve karlar içinde yol
almaya çalışanlar, ellerinde
sadece tüfekler ve birkaç

tane kalaşnikof ile insanları kurtar-
maya çalışan, çaresizlik içinde kalan
azerbaycan Türkleri.  30 yıldır savaş-
ları takip ediyorum. zaman zaman
öyle duygusal anlar yaşıyorsunuz ki
göz yaşlarınıza hakim olamıyorsunuz"
ifadelerini kullandı. 

Tüm dünyada 
KATLiAMI 
YAYINLADIK

İstanbul Rumeli
Üniversitesi ÖSYM

tarafından
yayımlanan 

2018-KPSS Ön Lisans
Değerlendirme

Raporu'na göre 68,29
puan ortalamasıyla

Türkiye genelinde
50'nci, Trakya 

bölgesinde ise 1'inci
sırada yer aldı

Rumeli 
Üniversitesi
Trakya birincisi oldu

FUAYEYE
SANDIK KURULDU

Çağdaş Türk Müziği ala-
nında bestecileri teşvik etmek,

yerli eser repertuarını zenginleştir-
mek amacıyla Kadıköy Belediyesi tara-

fından düzenlenen “Süreyya Operası
Ulusal Beste Yarışması 2019”da dereceye

girenler, final konserinin ardından jüri üyeleri
ve izleyicilerin yaptığı oylama sonucu belirlendi.

İcraların ardından fuayeye sandık kuruldu, ‘Seyirci
Özel Ödülü’nü izleyiciler oy kullanarak belirledi.

4 eser yarıştı

Kadıköy Belediyesi'nin Piyanolu dörtlü (keman, viyola, vi-
yolonsel, piyano) için, müzik ve sahne sanatları alanında

yaratıcılığı teşvik etmek ve Türk bestecilerini yeni eserler
yaratmaya özendirmek amacıyla düzenlediği Sü-
reyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın final
konseri ve ödül töreni gerçekleştirildi. Finale
kalan 4 eser Kadıköy Süreyya Operası'nda ger-
çekleştirilen "Final Konseri"nde icra edildi. Vir-
tüözler Özcan Ulucan(keman), Ulrich
Mertin(viyola), Ozan Tunca(viyolonsel) ve Bir-
sen Ulucan'ın(piyano) icra ettiği eserlerin bes-
teleri oylama esnasında tarafsızlık ilkesi gereği
kime ait olduğunun anlaşılmaması için rumuz-
larla anons edildi. Eserlerin icrasının ardından,
yarışmacı bestecilerin dereceleri, müzik insanları
Turgay Erdener, Özkan Manav, Gülsin Onay, ayşegül

Sarıca ve Yalçın Tura tarafından oluşan jüri tarafından değer-
lendirildi. ‘Seyirci Özel Ödülü’ ise programa katılan izleyicilere
dağıtılan oy pusulaları aracılığıyla belirlendi. Konserin ardın-
dan fuayeye sandık kuruldu.

Birinci Doğan işBilen

Kadıköy Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Süreyya
Operası Ulusal Beste Yarışması’nın birincisi doğaç İşbilen
oldu.Recep Gül’ün ikinci, Mustafa Kemal Saydam’ın ise
üçüncü olduğu yarışmada, mansiyon ödülünün sahibi Yusuf
İzeddin Mesçi oldu. "Seyirci Özel Ödülü"nün sahibi ise ikincilik
ödülünün de sahibi olan Recep Gül oldu. Süreyya Operası
Ulusal Beste Yarışması'nın birincisi 12 bin 500, ikincisi 9 bin,
üçüncüsü ise 6 bin lira ile ödüllendirildi.

Ermenistan Hocalı’ya 25 
Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan
gece yarısı saldırdı. Sivilleri
hedef alan saldırıda 83’ü

çocuk,106’sı kadın, toplam
613 kişi hayatını kaybetti.

487 kişinin de ağır yaralan-
dığı saldırıda bin 275 kişi

rehin alındı. 150 kişinin izine
bir daha rastlanmadı.

O ANNEYI ASLA
UNUTAMIYORUM


