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CHP Şarköy Belediye Başkan Aday Adayı
Musa Kazım Kılıç, 5 yılın sonunda 

Bodrum'u 5'e katlayacaklarını söyledi. “İnsanı-
mıza aş da lazım iş de lazım. Onun için de 
çalışmak lazım” diyen Kılıç, “Çalış-
mak isteyenlere destek vereceğiz.
Birlikte büyüyeceğiz. Hedeflerimiz
büyük. Profesyonelce hareket 
edeceğiz” dedi. 
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Zeytinburnu Belediyesi Başkanlık 
Binası yeniden restore edilerek hizmete

açıldı. Açılış törenine katılan AK Parti Genel
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel 
seçimler hakkında konuştu. Adı İBB adayları
arasında geçen Kurtulmuş, 31 Mart yerel 

seçimlerinin, Türkiye'nin hangi istikamette 
gideceğine halkın yön vereceği bir seçim 
olacağını vurguladı. Kurtulmuş ayrıca AK
Parti belediyeciliğinin yeni dönemde ‘gönül
belediyeciliği’ adı altında halka dokunan, 
bir belediyecilik olacağını söyledi. I SAYFA 4

yenİ DöneM ‘GönÜL BeLeDİyeCİLİğİ’nDe HALKA DOKUnULACAK
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Büyükçekmece 
Belediyesi, 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci
yıldönümü dolayısıyla Cumhu-
riyet Balosu düzenledi. Cumhu-
riyet Balosu hep bir ağızdan
okunan İzmir Marşı ile başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın ardından Büyükçekmece
Gençlik Platformu hep birlikte
'Andımız'ı okudu.  I SAYFA 5
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Önce İstiklal Marşı
sonrasında ‘Andımız’

Çatalca Nazım Özbay
Kültür Merkezi'nde dü-

zenlenen Cumhuriyet Resepsi-
yonu'nda konuşan Belediye
Başkanı Cem Kara, "Cumhuri-
yet, Türk Milleti’ne bırakılmış en
büyük miras ve vazgeçilmez bir
değerdir. Cumhuriyet’te, ege-
menlik kayıtsız, şartsız milletin-
dir" açıklamasını yaptı.   I SAYFA 6
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En büyük miras
Cumhuriyet’tir

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

Kriz nedeniyle kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bir-
çok proje durdurulurken Fatih Belediyesi, tarihi sokak
ve caddelerde estetik çalışması başlattı. Bina cephe-

lerini tarihi dokuya uyumlu hale getirmek ve estetiğe aykırı
uygulamaları gidermek amacıyla cephe yenileme yapım işi
için ihale düzenlenyen belediye, 13 sokak ve cadde için kol-
ları sıvadı. 3 Ocak 2018 tarihinde ilçe meclisinden geçen
karar, İBB Meclisi Ekim ayı oturumunda aynen onaylandı
ve oy çokluğu ile kabul edildi. Karara göre binalara,
tamamı Fatih Belediyesi bütçesinden karşılanmak üzere 1
milyon 461 bin 991 liraya basit bakım ve onarım yapılacak.

BÜTÜN HARCAMAYI BELEDİYE YAPACAK
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KAZIKLARDAN
HABERiN VAR MI? 

Fatih Belediyesi, ilçe genelinde yer alan bina 
cephelerini tarihi dokuya uyumlu hale getirmek 
için 1 buçuk milyon TL’lik onarım kararı aldı. 
Kararı Damga’ya değerlendiren CHP’li Fatih ve 
İBB Meclis Üyesi Ayşegül Okumuş Görgü, sokaklar
arasında ayrımcılık yapıldığını, estetik çalışmasında
cemaatlere yakın yerlerin tercih edildiğini iddia etti
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Tüm ülke genelinde Cumhuriyet’in 95. yıl dönümü büyük bir
sevinçle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

beraberindeki devlet erkanıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. İstanbul Yeni Ha-

valimanı'nda Türk Yıldızları gösteri
düzenledi. 29 Ekim Cumhuriyet

bayramı etkinliklerine yediden
yetmişe çok sayıda kişi katıldı. 

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ DÜZENLEDİ

ç

Anıtkabir ziyaretçilere açılırken
yaşlı bir çiftin görüntüsü herkesi

duygulandırdı. İstanbul'daki 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı kut-
lama törenleri ise Vatan Cadde-
si'nde yapıldı. İstanbul Valisi
Vasip Şahin, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal ve 1. Ordu Komutanı
Orgeneral Musa Avsever kut-
lamalara katılarak törene ka-
tılan vatandaşları selamladı. 

YAŞLI ÇİFT DUYGULANDIRDI
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yeDIDen yetMISe
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fatiH BElEDiYESi’NiN Dış CEPHE YENilEME iHalESi, ‘CEMaatlErE aYrıMCılık’ YaPılDıĞı GErEkÇESiYlE CHP’lilEri kaYGılaNDırDı

13 SOKAKTA YENİLEME YAPILACAK: İhale kapsamında Kutucular Caddesi, Kutucu Sokak, Limoncu
Sokak, Kadıoğlu Sokak, Sobacılar Sokak, Çanakçılar Sokak, Simkeş Camii Sokak, Molataşı Caddesi, Gevgili
Sokak, Müstantik Caddesi, Dönüş Sokak, Şehsuvarbey Sokak ve Yusuf Aşkın Sokak'ta bakım ve onarım yapılacak. 

Ayşegül Okumuş
Görgü

İSMİ ‘İSTANBUL HAVALİMANI’
Tamamlandığında 6 bağımsız pisti,
500 uçak kapasitesi ve yıllık 200 mil-

yon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük ve
en modern havalimanı olacak yeni
havalimanının açılışında konuşan
Erdoğan, çok tartışılan isim ko-
nusuna da netlik kazandırdı.
Havalimanın isminin 'İs-
tanbul' olacağını açıklayan
Erdoğan, “Atatürk Havali-
manı aynı isimle hizmet

vermeyi sürdürecek” dedi

KENDİNİ BEĞENMİŞ BİRİ KONUŞUYOR
Yeni Havalimanı hakkındaki eleştirileri de
değerlendiren Erdoğan, "Geçenlerde bir

TV kanalında kendini çok beğenen biri bu-
rası çöker diyor, niye çökermiş bu-

rada çakılan kazıklardan haberin
var mı? Bugün finansmanın-

dan inşaatına kadar bu dev
projeyi tamamladık, ilk
resmi töreni yapıyoruz.
Havalimanımız büyümeye
devam edecektir” diye 
konuştu. I SAYFA 5
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Yeni havalimanının
açılışında konuşan Cumhurbaşkanı

Erdoğan, 'çökme' iddialarına, “Kendini
çok beğenen biri burası çöker diyor, niye

çökermiş burada çakılan kazıklardan
haberin var mı?” tepkisini gösterdi
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Erdoğan 'buggy’
isimli golf aracına
eşi Emine Erdoğan
ile birlikte bindi.
Aracı kullanan 

Erdoğan 
havalimanın içinde

kısa bir tur attı. 

AS DA LAZIM
iS DE LAZIM

Deniz Öztürk SÖyleşi 8'De 
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İsmi AK Parti İBB
adayları arasında geçen
Numan Kurtulmuş, 
İstanbul’da konuştu.
Yerel seçimlere vurgu
yapan Kurtulmuş, yeni
dönem belediyeciliği
hakkında bilgi verdi

Bahçeli ve Gökçek’ten

karşılıklı
iltifatlar!

MHP Lideri Devlet Bah-
çeli katıldığı bir açılışta

Melih Gökçek'in yerel seçim-
lerde partisinin Ankara adayı
olarak gösterileceği iddialarına
ilişkin, “Sayın Gökçek'e her-

hangi bir öneri-
miz olmamıştır.
MHP’den gönül
rızasıyla 'Ben be-
lediye başkanı
adayı olmak isti-
yorum' diyorsa
MHP'ye şeref
kazandırır” dedi.

Bahçeli'nin bu açıklaması üze-
rine Melih Gökçek, “Sayın Bah-
çeli, sözleriyle beni inanılmaz
şekilde onore etmiştir. Sözleri
bana şeref vermiştir, teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı. 
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Gaziosmanpaşa'da iki grup
arasında çıkan kavgayı ayır-

mak isteyen bir polis bacağından
bıçakla yaralandı. Hastaneye kal-
dırılan polis memurunun duru-
munun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan bazı şüpheliler
gözaltında alındı.  I SAYFA 3
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POLISI
BIÇAKLADILAR

KURTULMUŞ’TAN
ISINMA TURLARI

Musa
Kazım 
Kılıç

Kararı Damga’ya değerlendiren CHP Fatih İlçe Başkanı
Soner Özimer, belediyenin böyle bir bütçesi olmadığını belir-
terek, “Bu iş ya İBB ya da devlet eliyle yapılmalı”

önerisinde bulundu. CHP'nin Fatih ve İBB Meclisi üyesi
Ayşegül Okumuş Görgü ise karara ret oyu verdiklerini ifade
ederek, “Tadilat ve onarım yapılacak sokaklara baktığımızda
ilçede ayrımcılık yapıldığını görüyoruz. Özellikle cemaatlere
yakın yerler tercih edilmiş. Halkın parasını belli bir zümre
için kullanmak insafsızlık olur. Fatih Belediyesi neden 
cemaatlerin evlerini yenilesin ki?” diye sordu. 

FATİH SOKAKLARINDA TARİHİ AYRIMCILIK
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EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

Hasan
Akgün

Cem
Kara

Devlet Bahçeli
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Ç oğu toplumda tabu ve utanılan bir
sağlık problemi olarak görülmesinin
yanı sıra, hastaların hangi uzmanlık

alanındaki doktorlara başvurmaları gerekti-
ğini bilememeleri nedeniyle dışkı kaçırma şi-
kayetiyle sağlık merkezlerine başvuru az
oluyor. Bunun sonucunda hastalar sorun-
larını çaresizce kabulleniyor ve kendile-
rince çözüm bulma arayışına giriyorlar.
Bu durum da, özellikle kaçırma atakları
sıklaştığında birçok hastanın eve kapan-
masına, sosyal hayatını ve seyahatlerini
sınırlandırmasına, hatta asosyal bir birey
hale gelmesine neden olabiliyor.

Birçok tedavi yöntemi var

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi
Özdal Ersoy kesin çözüm sağlanamasa da
tedavilerle dışkı kaçırma ataklarının mümkün
olan en az sayıya indirildiğini ve hastanın psi-
kososyal olarak güçlü hale getirildiğini vurgu-
layarak, "Günümüzde pelvik taban kaslarına
yönelik fizyoterapiden çeşitli cerrahi onarım-
lara kadar dışkı kaçırmaya yönelik birçok te-
davi yöntemi mevcut. Tedavide başarı
sağlayabilmek içinse öncelikle altta yatan ne-
denin belirlenmesi gerekiyor, çünkü sanılanın
aksine dışkı kaçırma bir hastalık değil, hastalı-
ğın habercisi olan bir uyarı işareti” diyor. Peki,
hangi etkenler bu probleme yol açıyor? Gas-
troenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi
Özdal Ersoy, insanları toplumdan soyutlandı-
ran bu tablonun en önemli 5 nedenini anlattı,
önemli uyarılarda bulundu.

Makat kaslarının zayıflaması

En sık makat kaslarının zayıflamasına (doğum
yapmak, menopoz, yaşlanmak, anal bölgede
çatlak ya da hemoroidlerin cerrahi ya da başka

yön-
temlerle
tedavi edil-
mesi veya
rekto anal kanser,
rektosel cerrahisi gibi
makat cerrahileri geçirmek,
makat bölgesini kapsayan radyasyon terapisi
almak) bağlı olarak ortaya çıkıyor. Kadınlarda
görülen dışkı kaçırmanın en sık görülen sebebi
ise doğum travmaları. Özellikle bebek 4 kilo-
nun üzerinde doğduysa, doğum uzun sür-
düyse, yardımcı teknikler kullanıldıysa (vakum, 
forseps), makat kaslarında yaralanmalar ol-
duysa ve anında uygun tedavisi yapılmadıysa,
özellikle menopoz sonrasında dışkı kaçırma 

riski
artı-

yor. Gas-
troenteroloji

Uzmanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Özdal

Ersoy bu nedenle doğumun ar-
dından pelvik taban kaslarına yönelik kontrol-
lerin mutlaka yaptırılması gerektiğine dikkat
çekerek, “Sorun tespit edilmişse, gerekli tedavi-
lerin uygulanmasıyla ileride oluşabilecek dışkı
kaçırma riski büyük oranda azaltılıyor” diyor.

Bağırsak problemleri

Bağırsak enfeksiyonları ve ishalle seyreden her
türlü bağırsak ile metabolik hastalıklar (ilti-

haplı bağırsak hastalıkları, ishalle seyreden
hassas bağırsak sendromu, çölyak hastalığı,
hipertiroidi gibi) da dışkı kaçırmanın önemli
nedenlerini oluşturuyor. Özellikle kalın ba-
ğırsağın son bölümü olan rektumun dış-
kıyı depolayabilme fonksiyonunun
bozulduğu ülseratif kolit ya da crohn
hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hasta-
lıkları da dışkı kaçırma problemine neden
olabiliyor.

Psikiyatrik sorunlar

Depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları
ve bağımlılıklar (alkol, kahve gibi) gibi zihin-
sel karmaşa sorununa neden olabilen psiki-
yatrik hastalıklar bu tabloya yol açabiliyor.

Bu rahatsızlıkların varlığında, herhangi bir or-
ganik ya da fonksiyonel bozukluk olmadan

beyin-bağırsak ilişkisinde yaşanan problemler-
den dolayı ortaya çıkan dışkı kaçırma durumuna
“psikolojik dışkı kaçırma” adı veriliyor.

Nörolojik hastalıklar

Dışkının gelme hissinin kaybolmasına neden
olan ya da makat kaslarını besleyen sinirlerde
hasar yaratan diyabet, omurilik hastalıkları ya
da sakatlanmaları, demans, inme, parkinson,
multiple skleroz gibi bazı nörolojik hastalıklar
da bu tabloyla sonuçlanabiliyor.

Kabızlık

Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda dışkı tutama-
manın en sık görülen sebeplerinden biri, kabızlık
sorunu. Kabızlık nedeniyle dışkı bağırsağın çıkı-
şına doğru biriktikçe ve dışkı çıkışını engelle-
dikçe, arkadan gelmeye devam eden daha 
yumuşak kıvamlı dışkı sert dışkıların yanından
akıp dışarıya çıkarak yalancı ishal, hatta dışkı
kaçırma durumu yaratabiliyor.

Sürekli iç çamaşırı değiştirme zorunluluğu, ped ya da
bez kullanma ihtiyacı ve koku yayma gibi sorunlara

yol açtığı için yaşam kalitesini oldukça olumsuz 
etkiliyor. Erişkin yaşta her 100 kişiden 20’sini tehdit

eden bu tablonun adı; dışkı kaçırma! 

Genellikle de kadınlarda ortaya çıkıyor, bunun
nedeni ise en başta doğum travmaları olmak
üzere, kadınların pelvik kaslarının daha zayıf
olması ve menopozla birlikte kasları güçlü
tutan östrojen hormonunun azalması

utAnDirAn Sorunun
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Tedavi için öncelikle hastanın
yakınmaları sorgulanıyor ve fi-
ziksel muayeneyle dışkı kaçır-
manın tipi ile şiddeti
belirleniyor. Hasta ilk kez baş-
vurduysa, bu tabloya sebep
olabilecek bağırsak kanseri ve
iltihaplı bağırsak hastalığı gibi
hastalıklarının dışlanması ge-
rekiyor. Eğer altta ciddi sağlık
problemi yatmıyorsa, hastaya
pelvik taban kaslarına yönelik
basit egzersizler, tuvalete çık-
manın kontrol altına alınmasını
sağlayan ilaç ve beslenme
önerileri veriliyor. Hastanın şi-
kayeti bu basit önlemlerle ge-
çerse çoğunlukla ek
incelemeye ve tedavilere gerek
kalmıyor. Gastroenteroloji Uz-
manı Dr. Öğretim Üyesi Özdal
Ersoy yakınmalarında gerileme
olmayan hastalarda ya da ilk
başvuruda şiddetli dışkı ka-
çırma saptanan durumlarda ise
bu tablonun sebebi tespit edil-
dikten sonra nedene yönelik te-
daviler uygulandığını
belirterek, "Bu tedaviler pelvik
taban kaslarına yönelik fizyote-
rapi ve/veya çeşitli cerrahi
onarımlar (kas onarımları, kasa
dolgu madde enjeksiyonları
yada kas etrafına mıknatıslı
halka yerleştirilmesi gibi),
doğru tuvalet ve diyet eğitim-
leri, sinir hasarlarına yönelik
nöromodülasyon terapileri,
özellikli lavman ve ilaç tedavi-
leri gibi çok çeşitli yöntemler-
den oluşuyor. Tedaviler tek
olarak uygulanabildiği gibi, bir-
kaç tedavinin kombin edilmesi
de gerekebiliyor" diyor.

Tedavi nedene
yönelik 
uygulanıyor

istanbul Klasik Otomo-
bilciler Derneği (İKOD)
üyeleri, Bağdat Caddesi-

Dolmabahçe güzergâhı boyunca, yak-
laşık 100 klasik otomobilden oluşan
“Yaşasın Cumhuriyet Konvoyu” ile
Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Ata-
türk'e benzerliğiyle tanınan tiyatro
oyuncusu Göksal Kaya da konvoyun
önündeki araca binerek Dolma-
bahçe’ye geldi.

Dolmabahçe’ye hareket etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne
gelen konvoyun burada bir süre bekle-
mesine güvenlik nedeniyle polis ekip-
leri izin vermedi. Konvoy daha sonra

Dolmabahçe’ye hareket etti. Konvo-
yun 15 Temmuz Şehitler Köprü-
sü’nden geçişi sırasında renkli
görüntüler ortaya çıktı. Konvoy Dol-
mabahçe Sarayı’nın önündeki alana
geldiğinde vatandaşlar özellikle Ata-
türk’e benzerliğiyle tanınan Göksal
Kaya’ya büyük ilgi gösterdi. Kaya,
"Öncelikle Cumhuriyet’in kuruluşu-
nun 95. Yıl dönümünü yürekten kut-
luyorum ve bu coşkuyla da bugün
Kadıköy’den Bağdat Caddesi’nden
Dolmabahçe Sarayı’na Ata’mızı
anmak için, ona şükranlarımızı belirt-
mek için burada bulunuyoruz. Son
derece gururlu ve mutluyum. Çok
duygulu anlar yaşadım.” dedi. DHA

Klasik otomobillerden 

Bahattin Erdo� an
Cumhuriyet Halk Partisi 
Avcılar Belediye Başkan Aday Adayı

Cumhuriyet 
Bayramımız
KUTLU
OLSUN

Cumhuriyet 
konvoyu
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B ıkmadan usanmadan, her Cumhuriyet Bayra-
mı'nda bu yazımı paylaşacağım. En büyük varlı-
ğımız CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA...

Her Cumhuriyet Bayramı'nda ne yazıp ne söylüyorduk;
Cumhuriyet anadır, kardeştir, bacıdır, babadır, yardır!

Cumhuriyet fazilettir, huzurdur, güvendir, erdemdir
tutkudur!

Cumhuriyet, özgürlüktür, bağımsızlıktır, hürriyettir,
demokrasidir!

Cumhuriyet, çağdaştır, moderndir, bilimdir, ilimdir!
Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, evsizlerin evi, yurt-

suzların yurdudur! Cumhuriyet, kalptir, yürektir, kandır,
bağdır!

Cumhuriyet var ya Cumhuriyet, sadece 
CUMHURİYETTİR!

*
Böyle düşünüp böyle inananın alın elinden 

Cumhuriyeti.
Geriye ne kalır ki...

Ve yine arşivimizden bir alıntı;
Değerli dostlar en son neyinizi kaybettiniz?
Paranızı, işinizi, eşinizi, annenizi, babanızı!
Evinizi, arabanızı, dostunuzu, arkadaşınızı, 

sevgilinizi!
Ya da neyinizden kolayca vazgeçersiniz yukarıda

saydıklarımdan?
Zannediyorum hiç kimse hiçbirinden vazgeçmek 

istemez.
Peki size bunlardan birisinden vazgeçmen gerek diye

bir şart koşulsa en kolay hangisinden vazgeçersiniz.
Yukarıda saydıklarımdan mı yoksa özgürlüğünüzden

mi, demokrasiden mi, vatansız kalmaktan mı?
Durup dururken bu soruları neden mi soruyorum?
Çünkü; çoğu zaman elimizdeki en kıymetli değerin

farkına, ancak onu kaybettiğimizde varabiliriz.
O en kıymetli değer elimizdeyken onun varlığından ha-

berimiz bile olmuyor.
Bir düşünün bakalım Türkiye 100 yıl öncesi gibi yöne-

tilseydi ne olurdu?
Bayrağımızı bu kadar coşkuyla sallayabilir miydik?
Evlerimizde bu kadar özgür yan gelip yatabilir 

miydik?
İşlerimizi bu kadar özgür yürütebilir miydik?
Bütün özgürlüğümüz ve sınırımız ancak ve ancak bir

padişahın iki dudaklarının arasından çıkan kelimelere
bağlı kalacaktı.

Bu saydıklarım çok basit ve çok bilinen bir olay gibi
gelebilir.

Ben yine de her Cumhuriyet Bayramı’nda bunların ko-
nuşulmasından, anlatılmasından, bilinmesinden yanayım.

*
Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Zafer'nde as-

kerlere; “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emre-
diyorum” dediği gibi, yaşamımız boyunca cumhuriyetsiz
bir yaşamın asla ve kata hiçbir şekilde gerçek bir yaşam
olamayacağına kendimizi inandırmalıyız.

Burada şu sözü de söylemek zorundayız ki; evet Türki-
ye'de belki çok çok az bir ihtimal ile zaman zaman cum-
huriyet tehlikeye uğruyor gibi görünse de bu tehlikeyi
farketmemiz sadece cumhuriyeti ne kadar çok sevmemiz
ve benimsememizden kaynaklanmakta.

Yoksa ben asla ve katiyen Türkiye'de ciddi anlamda
bir cumhuriyet düşmanlığı, cumhuriyet değişkliği, cum-
huriyeti gölgede bırakıcı yönetim anlayışı olacağına
inanmıyorum. Bu olsa olsa akılsızlık olur, kimselerin de
akıldan yoksun hareket edeceğini düşünmek de ciddi bir
akılsızlık olsa gerek.

*
Kısaca dostlar; cumhuriyetin tadını çıkartmaya devam

edelim.
Cumhuriyet şarkıları söylemeye devam edelim.
Cumhuriyeti yaşamaya devam edelim.
Cumhuriyeti hissetmeye devam edelim.
Her bir ihtimale karşı; Cumhuriyeti korumaya da

devam edelim. Ve bu güzelliği sonsuza taşımak için ço-
cuklar büyütelim.

Gençler yetiştirelim. Geleceğimizi aydınlatacak nesil-
ler yetiştirelim.

Evet tekrar ediyoruz. Ne diyorduk; Cumhuriyet ana-
dır, kardeştir, bacıdır, babadır, yardır!

Cumhuriyet fazilettir, huzurdur, güvendir, erdemdir
tutkudur!

Cumhuriyet, özgürlüktür, bağımsızlıktır, hürriyettir,
demokrasidir!

Cumhuriyet, çağdaştır, moderndir, bilimdir, ilimdir!
Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, evsizlerin evi, yurt-

suzların yurdudur!
Cumhuriyet, kalptir, yürektir, kandır, bağdır!
Cumhuriyet var ya Cumhuriyet...
CUMHURİYETTİR!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun....

Mehmet MERT

MeRtÇe

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

Cumhuriyeti hissetmeye
devam edelim

3GÜNCEL

O lay dün saat 15.30 sıralarında Hürriyet
Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde
meydana geldi. İddialara göre cadde üze-

rinde bulunan pastane sahibi ile bir kişi arasında
kavga çıktı. Kavga edenlerinin yakınlarının olay ye-
rine gelmesiyle kavga büyüdü. Olayın ihbarını alan
polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga edenleri ayır-
mak isteyen polis memuru Y.T., bıçak darbesiyle
bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekip-
leri yaralanan polis memurunu ambulansla hasta-
neye kaldırdı. Polis memurunun durumunun iyi
olduğu öğrenildi. Olay sırasında darp sonucu yara-
lanan ismi bilinmeyen bir kişi de yaralanarak hasta-
neye kaldırıldı. Kavgaya karışan bazı şüpheliler
gözaltında alındı.

Polis ekipleri inceleme yaptı

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek
çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Özel Harekat
polisleri de bölgeye sevk edildi. Yapılan inceleme-
lerde olay yerinde bir sopa ve bıçak olduğunu tespit
edildi. Yaşanan kavga sırasında bir aracın camı kırı-
larak araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri
olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. DHA

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir polis bacağından bıçakla yaralandı. Hastaneye
kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltında alındı

Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve doğallıkta,
tazelik ve doğallık Hipermarketleri’nde

E-5 Karayolu Üzeri Muharrem Saltık 
İş Merkezi Fatih Mah. No: 44/6-A
BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Rezervasyon 
0212 882 52 53

NEZİH SELVİ

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

Sk.No:4 Büyükçekmece / İST.
(Devlet Hastanesi Arkası)

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 uyan-
mak... 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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Polisi bıcakladılar
GAZİOSMANPAŞA’DA KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN POLİS MEMURU BIÇAKLA YARALANDI  

Motosikletle oyunu 
faciayla bitiyordu

Sultangazi'de bir
kebapçının kuryesi
motosikletin anahta-

rını üzerinde bırakınca me-
raklı 2 çocuk motosikleti
çalıştırdı. Hareket eden mo-
tosikletteki çocuk 1 metre-
den aşağı düştü. O anlar
güvenlik kamerası tarafından

görüntülendi. gazi Mahalle-
si'nde meydana gelen olayda
siparişten dönen kurye
anahtarı üzerinde bıraktı. 2
çocuk motosikletin yanına
gelerek incelemeye başladı.
Çocuklardan biri motosiklete
bindi. diğer çocuk ise gaz
vermeye başladı. Bu sırada

motosikletteki çocuk anah-
tarı çevirince motosiklet ha-
reket etti. Önündeki dubaya
çarpan motosiklet devrildi.
Çocuk ise bir metreden
aşağı düştü.Küçük çocuk 
kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
O anlar güvenlik kamerasına
yansıdı. dHa

Polis ekipleri olayla ilgili 
geniş çaplı çalışma başlattı.

Mehmet Ali Erbil’in 
durumu stabil

SOSYAL medya hesabından bir açıklama
yapan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık
durumunu, "Süreç devam ediyor. Tansiyon,

nabız, idrar stabil durumda yani kö-
tüleşme yok, ileriye gidiş yok.
Yoğun bakımda yatan her hasta
için geçerli, sürprizler olabilir.
Olursa çaresine bakılır. Çok ağır

badireler anlattı" sözleriyle an-
lattı. 

İnşallah atlatacak

Mehmet Ali Er-
bil'in vücudunun

dirençli olduğunu be-
lirten kardeşi Yasemin
Erbil, "17 yıldır bunu

yaşadığı için damarlar
bir genişleyip bir daralmaktan

herhalde vücut adapte oldu.
Bana olsa yaşamıyor olur-
dum. Son 10 gün içinde 7.5
litre kanadı. Vücut dirençli...
İnşallah atlatacak. Süreci
yakından takip ediyorum.
Şuan yeni bir kanaması
yok. İyi olsun da ne kadar
zaman alırsa alsın...Abim
tedaviye cevap veriyor en

sevindirici tarafı bu" dedi. 

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil,
abisinin son durumunu anlattı. Yeşim Erbil,
"Tansiyon, nabız, idrar stabil durumda yani
kötüleşme yok, ileriye gidiş yok" dedi

Avcılar D-100’de

AVCILAR D-100 Karayolu'nda bir
otomobil alev alev yandı. Yangın saat
16.40 sıralarında D-100 Karayolu

Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir ha-
lindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede
büyüdü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu ya-
şandı.İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar it-
faiyesi alev alev yanan araca müdahale etti.
Söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

ARAÇ YANDI

2 çocuk motosikleti çalıştırdı. Hareket eden 
motosikletteki çocuk 1 metreden aşağı düştü.
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Ç atalca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı bu yıl gerçekten bayram gibi ya-
şandı. Protokol bayramı haline gelen

ve her yıl içimizi acıtacak şekilde tribünlerin
boş geçtiği Cumhuriyet Bayramı bu yıl hınca
hınç dolu tribünlerle kutlandı.

Çatalca'ya yakışan ve Çatalca halkının ne
kadar Cumhuriyetçi bir ilçe olduğunu göste-
ren bir tablo dün kimin hoşuna 
gitmemiştir ki?

Tüm Çatalca Halkını bir kere daha canı
gönülden kutluyorum...

Gelelim siyasete...

Çatalca'da siyaset çok ilginç noktalara
doğru yürüyor. Hatta koşuyor. CHP'li bazı
isimler facebook sayfalarında " FETÖCÜ
Meclis Üyesi İstemiyoruz" mesajları veriyor.
Peki kim bu FETÖCÜ Meclis Üyesi Aday
Adayı? Mehmet Çoban neden böyle bir it-
hamda bulunarak bir paylaşım gerçekleş-
tirdi? Bir iş adamından bahsettiği iddia
ediliyor... Yakın bir süreçte kimin kast edildi-
ğini bu sayfalarda okuyacaksınız. Neden
böyle bir itham sarf edildiğini hep berabere
önce bir araştıralım sonra sizler ile 
paylaşalım.

Yok öyle eski, yeni!

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara 29
Ekim Parti Bayramlaşmasında ilginç cümle-
ler kurdu. Bazıları tüm bu cümlelere fena kız-
dılar ama...

Partinin eskisi yenisi olur mu? Bence olur!
Ben Başkan Cem Kara'nın düşüncelerine bazı
noktalarda katılıyorum, bazı noktalarda ka-
tılmıyorum.

Adam sokakta her türlü, seni yerden yere
vuracak, belediyen ile ilgili demediğini bırak-
mayacak ve sen diyeceksin ki "Kapımız her-
kese açık"

Hadi sen devlet memuru idin, istifa ettin,
geldin aday adayı oldun, aday oldun, sonra da
halk seni seçti ve belediye başkanı oldun.
Senin CHP'liliğini kimse ne sorguladı, ne de
sorgulattı. Çünkü geçmişte CHP'de siyaset
yapan (Allah Rahmet Eylesin) Hami Kara
amcamızın CHP'liliği ve CHP kanadındaki
dostları tarafından bu ilçede senin öne çıka-
rılma çabaları tüm halk tarafından bilinmese
de siyaseti yakından takip edenler tarafından
biliniyordu. Yani CHP saflarında çocukluğu
ve gençliği geçmiş birisi olduğun biliniyordu.

Şimdi CHP haricinde başka partilerde yer
almış, CHP karşıtı her türlü propaganda
içinde bulunmuş, ya da AK Parti ile flörtler
yaşamış isimler ile "Çalışırım" cümlesinin
bence tüm CHP'ye gönül vermiş, sizin ve
genel başkan yardımcınız Oğuz Kağan Salı-
cı'nın da söylemi ile "İyi bir partili" cümlelerini
üzerinde taşıyan, gençken direk tepelerinde
bayraklar asmış, gençlikten bu yana CHP si-
yaseti güdmüş kişiler bence bu duruma
alınacaktır.

Ve 34 kişilik meclis üyesi aday adayı listesi
içerisinden iddia ediyorum birçoğu bu liste-

lerde yer alamayacak.
Kadın ağırlıklı bir yönetim anlayışı söy-

lemleri de aslında doğrudur. Geçtiğimiz
Pazar günü o toplantıda kendisi bir defa daha
bayan ağırlıklı yönetim anlayışını ortaya
koydu. Lakin düşünsenize 15 meclis üyesin-
den şu an sadece 3 tanesi bayan CHP'nin...
Çıkacak listeden de yine sadece üç bayan is-
minin mecliste göreceğimiz bence kesin gibi.
Partilerin gençlik kotaları vardır. Gel gelelim
34 aday adayı içerisinde bir tane genç yok!
Gençlik CHP siyasetine güvenmiyor, yada
inanmıyor algısı çıkıyor ortaya...

Ancak şunu görüyorum ki mevcut aday
adaylarının haricinde başkan Cem Kara'nın
kafasından bir bayan meclis üyesi adayı var.
Ve başkan yardımcısı olarak kafasında onu
planlamış. Peki kim bu isim? Onu da yakında
açıklayacağım.

AK Parti kanadında ise durum biraz daha
avahim... Şimdi birilerini yine sinir haplarına
ve sakinleştiricilere müracaat edecek hale ge-
tireceğiz ama, şunu çok iyi bilin ki bugün so-
kağa çıkıp vatandaşın önüne kim aday
adayıyım diye geliyor ya da "Yukarıdan ga-
ranti aldım" gibi cümleler kuruyorsa vay ki
onun haline, hem de ne vay. Bir daha söylüyo-
rum. Bırakın belediye başkan adaylığını,
meclis üyesi adayı bile ve hatta hatta muhtar

azası adayı bile olamayacak bu isimler. 
Süheyla Topçu ismi de yavaş yavaş telaffuz

edilmeye başlandı. Bence o da belediye baş-
kan adayı olmayacak. Ama kadınlar içeri-
sinde üst sıralarda ve hatta en üst sıralamada
yer alacağı kesin. Geçtiğimiz seçimde Tuba
Uzun 4. sıra idi...

Bu dönemden en fazla iki!

Bu dönem meclis üyelerinin 2014 seçimle-
rinde aday gösterileceği söyleniyor ya hani;

Bana göre eskilerden en fazla iki kişi mec-
lis üyesi olarak kalır. Bakmayın siz onların
başkan adayı olma sevdalarına. Dert belli,
meclis üyeliklerinin yerini koruyabilmek.
Ama aday olabilecek isimler ile yaptığım gö-
rüşmeler sonrası diyeceğim tek bir şey, en
fazla iki kişi eskilerden yenilere
karışabilecek. 

İYİ Parti kadın adayla...

İYİ Parti'nin bayan aday ile Çatalca'da se-
çime gireceği kesinleşmiş gibi bir şey. Meral
Akşener'in de aynı düşüncede olduğu bizzat
tarafıma ulaşan bilgiler arasında. "Çatalca'da
çok güçlüyüz" cümlesi bana göre Çatalca'da
seçimi belirleyen parti olmaktan çok, seçimi
alan parti olabilmek için çalışmalara dönecek
gibi görünüyor. Çünkü görünen köy kılavuz is-
temiyor.Ama yine de Çatalca'da AK Parti'nin
adayına bağlı her şey diyebilirim. İYİ PAr-
ti'nin adayını açıklama süresi hem CHP, hem
AK Partinin adayının belli olması sonrasına
denk gelecek.

Aslında çok yazacak şey var bu ilçe adına
da, neyse günler torbada değil...

Bayram gibi bayram!

İMAM MUSTAFA EFENDİ CAMİ SON CEMAAT YERİ SİLİKON CEPHE KAPLAMA İŞİ yapım işi 4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrın-
tılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/537292
1-İdarenin
a) Adresi : Sirinevler Mah. Barbaros Cad. No 9 34188 

BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124843800 - 2126521093
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@bahcelievler.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : ÖZEL.CEPHE.01-6 MM REFLEKTE TEMPERLİ+16 mm 

HB + 6 MM DC TEMPERLİ SİLİKON DOLGULU ISICAMLI 
200'LÜK DÜŞEY (600 CM4 JX DEĞERİNİ KARŞILAYAN), 
100'LÜK YATAY ALÜ. PROFİL İLE TÜM CEPHELERDE 
SİLİKON CEPHE YAPILMASI- 136,15 m2 Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Kocasinan Merkez Mahallesi 1 pafta 1 parsel
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Encümen 

Salonu Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad. No:9 34188 
Bahçelievler İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 15.11.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırı-
lamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şar-
tın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ/ III. GRUBU İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı BAHÇELİEVLER BE-
LEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad.No:48 34196 Bahçeli-
evler 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 BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü
Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad. No:9 34188 Bahçelievler İSTANBUL adresine elden teslim edilebile-
ceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 884440)

MUHTELİF UNLU GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ay-
rıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2018/530240
1-İdarenin
a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA

İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 

TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2164440906 - 2165814778
ç) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tuzla.bel.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Bölümü
e) İhale dokümanının görülebileceği / 
görülüp e-imza kullanılarak :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
indirilebileceği internet adresi
2-İhale konusu işin/alımın
a) Adı : MUHTELİF UNLU GIDA ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 ADET POĞAÇA, 15.000 ADET SOĞUK SANDVİÇ, 80.000 

KUTU KANDİL SİMİDİ, 25.000 ADET MEYVE SUYU, 12.000 KG 
KURU PASTA, 100 ADET YAŞ PASTA(1 ADET 30 KİŞİLİK) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : İDARENİN İSTEDİĞİ ZAMANLARDA, İDARE TARAFINDAN 
BELİRTİLECEK YERLERE TESLİM EDİLECEKTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi : 02/01/2019 tarihinde işe başlanacaktır. İdarenin istediği 
zamanlarda yine idare tarafından gösterilecek yerlere 
teslim yapılacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.11.2018 - 10:30
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 21.11.2018 10:30 - 21.11.2018 13:30
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat   : 21.11.2018 - 13:30
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tuzla Belediyesi İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve ekle-
rini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri tek-
lif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
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 sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenle-
nen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren bel-
geye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
gelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ UNLU MAMÜL İMALATI VE SATIŞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi: İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.
Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak
ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-
tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu iha-
lede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Ya-
pılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici
numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli
üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır. 

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
TUZLA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 885055)

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

Yeni dönemde 
halka dokunulacak
İsmi AK Parti İBB adayları arasında geçen Numan
Kurtulmuş, yeni dönemde 'gönül belediyeciliği'
adı altında halka dokunulacağını söyledi

O smanlı döneminde askeri hastane olarak
kullanılan Zeytinburnu Belediyesi Baş-
kanlık Binası yeniden restore edilerek hiz-

mete açıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat
Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış töre-
nine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtul-
muş da katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı
Murat Aydın, "Burası ikinci bir sanat galerisi ola-
rak hem Zeytinburnu'nun, hem de İstanbul'un hiz-
metine sunulmuş olacak" dedi. 

Millet karar verecek

31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye'nin hangi istika-
mette gideceğine halkın yön vereceği bir seçim ola-
cağını vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş ise "Önümüzdeki 31 Mart
yerel seçimlerinde de İstanbul başta olmak üzere
bütün ilçeleriyle birlikte, Türkiye'nin her yerinde
AK Parti belediyeciliğinin yeni dönemdeki ‘gönül
belediyeciliği’ adını verdiğimiz halka dokunan, hal-
kın ihtiyaçlarını, halkın günlük hayata ilişkin bek-
lentilerini karşıladığı gibi, kültürel beklentilerini de
tazeleyen ve gerçekten insanların gönlüne doku-
nan belediyeciliğe milletimizin büyük bir oranda oy
vereceğine inanıyorum. Türkiye'nin hangi istika-
mette gideceğine bir kere daha milletin karar vere-
ceği ve yön göstereceği bir seçim olacaktır” diye
konuştu.



A nkara'da düzenlenen 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı törenlerinin
ardından TC-CAN uçağıyla İs-

tanbul'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte
gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ha-
valimanın açılışına katıldı. Erdoğan,
'buggy' isimli golf aracına eşi Emine Erdo-
ğan ile birlikte binerek, havalimanın içinde
kısa bir tur attı, Ankara için temsili uçuş
kartı aldı. Sunuculuğunu, oyuncu Oktay
Kaynarca ve Burcu Esmersoy'un yaptığı
tarihi tören kurulan dev sahnede mini bir
konser ile başladı. Konserin ardından ha-
valimanın tanıtım filmi gösterildi.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Aılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 95. kuruluş
yıldönümü kutlu olsun. 95. kuruluş yıldö-
nümünün gururunu da yaşıyoruz. Önce-
likle bu güzel günümüzü bizimle paylaşan
Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Kırgızistan
Cumhurbaşkanı, Kosova Cumhurbaş-
kanı, KKTC Cumhurbaşkanı, Makedonya
Cumhurbaşkanı, Sırbistan Cumhurbaş-
kanı, Moldova Cumhurbaşkanı, Bosna
Hersek Başbakanı, Bulgaristan Başba-
kanı, Azerbaycan Meclis Başkanı ve diğer
ülkelerden gelen bakanlara çok çok teşek-
kür ediyorum" dedi. 

İsmi ‘İstanbul Havalimanı’ olacak

Endonezya'daki düşen uçakta ölenlere Al-
lah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Endo-
nezya halkının başı sağolsun. İstanbul
bizim sadece şehrimiz değil, ülkemizin en
değerli markasıdır. Bu İstanbul şehri ki ona
paha biçilmez, öyle bir incidir ki iki deniz
arasında yeridir dünyada güneş ile tartılsa....
Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böyle-
sine bu büyük esere, işte bunun için adına
'İstanbul' verdik. Atatürk Havalimanı aynı
isimle hizmet vermeyi sürdürecek. Atatürk
Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hiz-
mete girdiğinde ticari seferlere kapanacak
olmakla birlikte havalimanı vasfını koruya-
cak. Atatürk Havalimanı'nın faaliyet dışın-
daki alanları 'millet bahçesi' olarak İstanbul
halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki
kapalı alanları da İstanbulumuzun en
büyük fuarı haline getireceğiz. Orası Ata-
türk Havalimanı ve burası İstanbul Havali-
manı olarak isimlendirilecektir.
Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun"
açıklamasını yaptı. 

Çakılan kazıklardan haberin var mı?

Yeni Havalimanının inşaatı hakkında da
bilgi veren Erdoğan, "Geçenlerde bir TV

kanalında kendini çok beğenen biri burası
çöker diyor, niye çökermiş burada çakılan
kazıklardan haberin var mı? Tüm bunlar
neden yapılıyor. Bu elinizdeki teknolojinin
bize verdiği imkanlardır. Bugün finansma-
nından inşaatına kadar bu dev projeyi ta-
mamladık, ilk resmi töreni sizlerle beraber
yapıyoruz. 4 etaptan oluşan projenin ilk
etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir.
İlk etapta 3 pistle açılan havalimanımız, 6
pistle 6,5 metrekare apron büyüklüğü,
raylı sistemi, kargo ve kapalı açık otopark-
ları, destek birimleri ve sosyal tesisleri ile
bir eserdir. 2. etapta doğu ve batı paralel
pisti var. 3. etapta ilave pist taksi yolu, son
etapta taksi yolları paralel pist terminal ve
taksi yolları var. Önümüzdeki 10 yıl bo-
yunca havalimanımız büyümeye devam
edecektir. Çevreci tabiat dostu proje olan
havalimanımız için 120 bin kişi görev yap-
maktadır" diye konuştu. 

Son teknolojiye sahip 
şekilde tasarlandı

Havalimanının son teknolojiye sahip şe-
kilde tasarlandığını ve inşa edildiğini belir-
ten Erdoğan, "Kara yolu, deniz, raylı
sistem ve alternatif sistemde ulaşım sağ-
lanacak, pek çok yeniliğe imza atılacaktır.
Yatırım bedeli 10 milyar 247 bin avro.
Devlete bu kira sürecinde 22 milyar 152

bin avro olmak
üzere 32,4 milyar
avro ekonomik
büyüklüğü ifade
ediyor. İlk etabın
finansmanının
4,5 milyarlık kısmı
Ziraat, Halkbank
ve Vakıf Bank ile
sağlanmasını çok
önemli görüyorum.
Toplam bütçe içerisinde
sembolik bir rakamı ifade
eden projenin işletme süresi-
nin 12 yılı, 342 milyon avro dış
hat yolcu garanti edilmiştir. Hem mi-
mari, işletme, inşaat ve finansmanı ile ül-
kemizin yüz akı dünyada örnek olacak
bir projedir. Kamu kurumlarımıza, ban-
kalarımıza, taşeronlara, mimarından mü-
hendisine, işçisine teşekkür ediyorum.
Değerli misafirler coğrafi olarak İstanbul
tarih boyunca stratejik konumda yer al-
mıştır. İstanbul Havalimanı ile en önemli
transit merkezi olmuştur. 60 ülkeyi 20
trilyonluk ekonomileri birbirine bağlıyor.
Bu havalimanı ile kilit yolu daha da ile-
riye taşıyoruz. Sadece ülkemize değil,
bölgemize ve dünyaya yaptığımız büyük
bir hizmet olarak görüyoruz" açıklama-
sını yaptı. DHA
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Fakir YILMAZ
YazıYorsaM sEBEBi Var

B u yazıyı yazarken memleketim Arda-
han’ın hala havaalnı beklediğini bir kez
daha hatırlatmak isterim..

Çünkü bu yazı yazılırken İstanbul’a yapılan
yeni bir havaalanın açılışı vardı..

Neyse yeni bir İpek Yolu denen Kars-Tiflis-
Bakü Demiryolunun da sınırları içinde geçtiği
ama kılçık yolunun Ardahan’ı bulmadığı demir-
yolu projesinin ipek yolu adını da alan İstan-
bul’un yen havaalanı bir küçüğünün Ardahan’a
yapılmasını beklerken bir konumuza, dönelim..

Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünün
kurtuluşunun 95. Yı Dönümün kutladığımız şu
günlerde bu önemli günün kutlamalarının özel-
likle son 15 yılda sık sık tartışılması da dikkat-
ten kaçmıyor.

Ve özellikle iktidarda bulunanların bu ve
diğer resmi günlerde Anıtkabir’e gidip, gitmeye-
cekleri ve Atatürk’ün mozolesine çelenk koyup,
koymayacaklar merakla izlenmiş takip
edilmiştir.

Kimi zaman yasaklanan resmi bayramlar,
kimi zaman muhalefetin alternatif kutlamaları
ile tartışma konusu olan Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları ve bu ülkeyi kuranların ilan ettikleri
onca resmi günde bir günü daha kutluyoruz.

95 Yaşına giren Cumhuriyetin önemini anlat-
maktansa bir ileri, iki geri adımlar ile ziyaret
edilen mozoleye konula çelengin ardından bu ül-
kenin ve cumhuriyeti ilan eden kurucusuna hita-
ben yazılan metnin uçak hızı ile oluşu da
dikkatlerde kaçmıyor.

Çünkü cumhuriyeti oluşturanlara yeni bir ha-
vaalanın yaptığımızı müjdelerken Ankara’dan
İstanbul’a uçacak olan uçak bekliyor, acele
etmek lazım..

Öyle de oldu..
Bir ileri, iki adımla Cumhuriyeti kutluyoruz,

asıl hedeflerimize ulaşmak adın mozoleye çelenk
koyup, İstanbul’a geçip, orada da projelerimiz
anlatmaya devam edeceğiz.

Yaşasın Cumhuriyet.. Ve onun sağladığı 
imkanlar..

**
Cocu görevden alınmış..
Memleket günlerdir Arabistan Konsoloslu-

ğunda öldürüldüğü ileri sürülen gazeteciyi ne
sağ nede cesedi ile bulmamışken şimdide Co-
cu’nun görevden alındığı haberi ile çalkalanıyor.

Yani parasızlık yüzünden zor günler yaşayan
Ardahan’ın Bölgesel Amatör Lig de mücadele
veren Serhat Ardahan Spor gibi maddi sıkıntıla-
rını aşamayıp, ligde çekilen Ağrı Spor gibi onca
önemsiz işler varken gerçek gündemi unutturan
sanal gündemlerle çalkalanmaya devam 
ediyoruz.

MHP’nin AK Parti ile yerelde ittifak yapma-
yacağı, CHP’nin HDP’ye açıktan ziyade arka-
dan dolanarak yaklaşmaya çalıştığı bir seçimin
yaklaştığı günlerde hangi kanalı açsanız öldü-
rüldü denilip, cesedi ortaya çıkarılamayan Arap
gazeteci ile ilgili haber ve yorumların, donarak
şehit olup ölen askerlerden haberlerinden daha
çok tartışıldığı ülkemde Coco görevden alınmış.

Tam bir deprem (!)
Yani yaşanan ekonomik krizi %10 indirim

yaptırarak bitiren (!) bir anlayışın arayıp bula-
madığı bu tür haberlerin asıl amacının bu ül-
kede ki insan haklarının son durumunu
unutturmak, yaşanan onca olumsuzluğu gözden
ırak tutmak için en güzel fırsat olarak kullanan-
ların Cocu’nun görevden alınmasını 8 sütun, son
dakika, flaş haberlerle verdirmeyi de ihmal et-
mezler..

Çünkü ellerinde tuttukları havuz medyasının
bu tür işlerde imdat elçeği olduğunu iyi 
biliyorlar...

Peki, gelelim görevden alındığı flaş haberle
verip, asıl gündemi unutturanlar Cocuların ne
kadar para, hem de ayakkabı kutucukları ile
pardon naylon sarılı dolar banknotları ile aldık-
larını da haber yaptırıyorlar mı?

Ki; bunların alacakları paraları TL. ile ala-
cakları da söyleniyordu, ama dolarınızı bozun
ekonomi batmasın diyenlerin emirlerini bile 
takmazlarken..

Başta Şenol Güneş olmak üzere birçoğunun
dolar, euro ile milyarcıkları götürdüğünü bilme-
yen taraftara ne demek gerek?..

Onlar Cocu’nun istifası ile OLEYY derken as-
lında ceplerin olmayan dolarcıkların Cocoların
cebine aktığından bi haber havaya zıplarlar.

Ve kendilerini yakından hem de çok yakından
ilgilendiren onca hatta yüzlerce bilemediniz bin-
lerce sorunu, konuyu görmez olurlar.

Yani, ‘Fenerbahçe, sözleşmesi feshedilen Phil-
lip Cocu'ya, 1 yıllık alacağı olan 2,5 milyon
Euro tazminat ödeyecek.’ Haberlerini bile es
geçip, Suriyelilerde daha az maaş aldıklarını
hatırlamazlar bile.

Çünkü onca sorunu gündeme taşıyan ciddi ga-
zeteleri almaktansa toplu taşımaya ödemekten
zorlandıkları paralarla aldıkları spor gazetele-
rinde ki boy boy Coculu fotoğraflara, haberler
ağızlarında ki sakızla yorum yaparlar..

Cumhuriyet, 
mozole ve havaalanı...

KANATÇI MUHTAR HALİS
Beylikdüzü'nden kanatçı sektörünü Türkiye ve Avrupa'ya
yayan adam. Kanatçı Muhtar Halis şimdi Beylikdüzü
Spotçular Çarşısı teras katta hizmetinizde...

Adres: Beylikdüzü E-5 üzeri TÜYAP yanı Kuledibi 
Spotçular Çarşısı Teras Kat İSTANBUL

Rezervasyon: 0 212 872 00 74 - 76
Kanatçı Muhtar Halis

ET & MANGAL

Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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ZAYÝ İLANLARI
Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Abdullah Tahina Şahıs No:  99143788548

Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür.
Muhammed Abuu El İzam Şahıs  No: 99284137632

Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. Zarife Niazi
Şahıs No: 99936087742

ISIM TARTISMASI 
SONUNDA BITTI
Tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın
en büyük ve en modern havalimanı olacak yeni havalimanı açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde yeni havalimanının isminin “İstanbul Havalimanı” olacağını açıkladı

Konuşmasını, "Geleceğine güven ve ümitle bakan bir
Türkiye olarak hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam
ediyoruz" şeklinde sürdüren Erdoğan, "Cumhuriyetimizin
95. yılında bu muhteşem eserle 2023 hedeflerimiz bir kez

daha güçlenmiştir. Milletimizin bu vesile ile Cumhuriyet Bayra-
mı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülke-

mizin kuruluşunda kanı olan herkesi, şehitlerimizi rahmetle,
minnetle anıyorum. Güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunu-

yorum. Bu ülke için dökülen tek damla kan da alın teri de
boşa gitmemiştir. Yaptığımız her işi milletimizin takdirine
emanet ediyoruz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapı-
sını, hedeflerimizle oluşturuyoruz. Türkiye dünyanın en

büyük 10 ekonomisinden biri ol-
maya, refahın sembolü ha-

line gelmeye de
kararlıdır" açıkla-

masını yaptı. 

Tek damla 
alın teri boşa gitmedi

Recep Tayyip Erdoğan

Büyükçekmece Belediyesi, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldö-
nümü dolayısıyla Cumhuriyet Balosu

düzenledi. Cumhuriyet Balosu hep bir ağızdan oku-
nan İzmir Marşı ile başladı. Saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı'nın ardından Büyükçekmece Gençlik
Platformu 'Andımız'ı okudu.   Baloda konuşan Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "95
yıl önce yine bir pazar günü yüce Türk milletinin en
büyük önderi kahraman, devlet adamı, bilim
adamı, düşünür; hepsini kendi bünyesinde topla-
mış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Arkadaşlar

yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' der. 95 yıl önce
yine bugün olduğu gibi bir Pazar günüydü. O ne-
denle Yüce Türk milletinin en muhteşem günü 95
yıl önceki o pazar günüdür” diye konuştu. Konuş-
maların ardından program Profesör Emre Kongar,
Atatürk konulu söyleşisi ile program devam etti.
Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve yazar Sa-
cide Bolcan moderatörlüğünde gerçekleşen söyle-
şide Cumhuriyet’in kuruluş aşaması ve bugün
geldiği nokta konuşuldu. Baloda Cumhuriyet’in
95’inci yıl pastası Başkan Akgün, protokol ile bir-
likte kesilmesinin ardından Suat Suna, sahne aldı.

Cumhuriyet balosunda

‘Andımız’ okundu

Yeni havalimanının açılışına eski Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve çok sayıda devlet başkanı katıldı.
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Ç atalca Belediye Başkanı Cem
Kara'nın ev sahipliğinde dü-
zenlenen 29 Ekim Cumhuriyet

Bayramı Resepsiyonu'nu Nazım
Özbay Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Resepsiyona Çatalca eski Garnizon
Komutanı İkmal Albay Abdulvahap
Bozkurt, Çatalca Belediye Başkanı
Cem Kara ve Çatalca Örcünlü 12.
Mühimmat Bölük Komutanı Binbaşı
Gökhan Sunman, İlçe Emniyet Mü-
dürü Bülent Çelik, Komutanlar, Ça-
talca Eski Belediye Başkanı İsmail İp,
sanat ve spor dünyasının önde gelen
isimleri, iş adamları ve çok sayıda da-
vetli katıldı. 

Halk uyanışa geçti

Resepsiyonda konuşan Çatalca Bele-
diye Başkanı Cem Kara, "Toprak,
kanla yoğrulmuşsa, bedeli canla öden-
mişse adı vatandır. Vatan dediğimiz bu
toprak diyeti ağır ödenmiş bir topraktır.
Yıl 1915, 1. Dünya Savaşı, Osmanlı
Devleti dünyanın en büyük devletleriyle
mücadele ediyor. İngiltere, Fransa,
Avustralya ve de beraberinde getirdik-
leri binlerce sömürge askeri Osman-
lı’nın kalbine giden boğaz yoluna
pençelerini uzattılar. Amaçları İstan-
bul’du. İstanbul alınırsa; Osmanlı ta-
rihe karışacak ve Türk Milleti bu
topraklardan atılacaktı. Evet, geldiler
ama gelenleri karşılayan asil ruh; öyle
bir ruhtu ki ben esir yaşamaktansa;

özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların
ruhuydu. Çanakkale’de yokluk varlığı,
özgürlük sömürgeyi yenmişti. Fakat;
biz düşmana Çanakkale’de geçit ver-
mektense, müttefiklerimiz yenildiği için
yenik kabul edildik. Vatan toprakları-
mız işgal edildi. Mustafa Kemal Ana-
dolu insanını düşmana direnişe
çağırmak için Samsun’a hareket etti ve
şehir şehir, dalga dalga halk uyanışa
geçti" dedi. 

95 yıl önce meşale yakıldı

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal
Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlat-
tığı Milli Mücadele'nin, Türk Mille-
ti’nin inanç ve azmi sonucunda
başarıyla sonuçlandığını dile getiren
Kara, "29 Ekim 1923 tarihinde Cum-
huriyet’in ilanı ile Türkiye Cumhuriyet
Devleti kurulmuştur. 95 yıl önce
bugün yakılan meşaledir Cumhuriyet.
Kimsesizlerin kimsesi, Nene Hatunla-
rın, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinle-
rin sesidir Cumhuriyet. Cumhuriyet
Laiktir. Cumhuriyet, bir halkın özlemi-
dir. Artık savaşlardan yorulmuş, yok-
sul ve viran kalmış, ülkesinde yurtta
barıştır, dünyada barıştır Cumhuriyet.
Cumhuriyet emektir alın terinden
akan. Namusuyla kazançtır, hiç kim-
seye el açmadan. Ülkemizde dört bir
yandan Cumhuriyet demir ağlardır.
Bütün ülke kalkınmasıdır Cumhuriyet.
Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir" ifa-

delerini kullandı. 

Ben Cumhuriyet aşığıyım

"Ben bir Cumhuriyet aşığıyım. Bu yüz-
den Atatürk’ten yanadır hep sözlerim"
diyen Kara, "29 Ekim 1923 tarihinde
Atatürk’ün 'Türk Milleti’nin karakte-
rine ve adetlerine en uygun olan idare,
Cumhuriyet idaresidir.' diyerek ilan et-
tiği Cumhuriyet, Türk Milleti’ne bıra-
kılmış en büyük miras ve vazgeçilmez
bir değerdir. Cumhuriyet’te, egemenlik
kayıtsız, şartsız milletindir. Devlet yö-
netimi sınıfların, kişilerin, ailelerin veya
bir zümrenin eline bırakılamaz. Cum-
huriyet yönetiminde bütün vatandaşlar
eşit haklara sahiptir. Cumhuriyet’in en
büyük erdemi Türk toplumunu ulus
olma bilincine kavuşturması ve bireyi
yurttaş konumuna yükseltmesidir. Ulu-
sumuz Cumhuriyetle birlikte, ulusal bir
devletin onurlu, özgürce düşünebilen
ve eşit haklara sahip yurttaşları haline
gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi ol-
muştur" açıklamasını yaptı. 

Yaşasın Cumhuriyet!

Başkan Kara sözlerini, "Türkiye Cum-
huriyeti’nin 95. Yılı kutlu olsun. Ve son
olarak diyorum ki; Cumhuriyeti bilmek
yetmez; öğretmek gerek, Cumhuriyet’i
sevmek yetmez; sevdirmek gerek,
Cumhuriyet’i yaşamak yetmez; yaşat-
mak gerek, Yaşasın Cumhuriyet! Yaşa-
sın Mustafa Kemal Atatürk” dedi. 
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b) Telefon ve faks numarası : 2126922000 - 2126966519
c) Elektronik Posta Adresi : info@imaeh.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 - TROMBOSİT AFEREZ SETİAyrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yeri : İSTANBUL S.B.Ü. MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS 
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ

c) Teslim tarihi : Malzemeler İşe başlama tarihinden itibaren, Sözleşmenin 
9. maddedesinde belirtilen süre zarfında İdarenin yazılı 
siparişi üzerine 10 (on) iş günü içerisinde Sağlık Tesisimizin 
depo/depolarına peyder pey teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstasyon Mah. Turgut Özal Bulvarı No:11 - 

KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 07.11.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin 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 Ga-
zeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
TİTUBB Belgesi: İhaleye teklif verecek isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (
TİTUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ol-
ması ve bunları teyit eden belgelerin ihale teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir. İstekliler
teklif ettikleri malzemelere TİTUBB(UBB) kaydı aranmıyor ise UBB aranmadığına dair belgeleri
ihale teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnameye cevap yazıları ve ürün katologlarını teklif dosyalarında sunulacaktır.İstekliler
teklif edecekleri malzemelere ait numuneleri ihaleden önce (markası belirtilerek)  tutanakla hasta-
nemizin ilgili deposuna teslim edecek ve tutanağın bir nüsasını ihale dosyasına konulacaktır. Nu-
mune teslim etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSTANBUL S.B.Ü.
MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTA-
NESİ POLİKLİNİK VEZNESİNE İHALE DÖKÜMAN BEDELİ YATIRILDIKTAN SONRA SATINALMA Bİ-
RİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullana-
rak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL S.B.Ü. MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE
DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin ta-
mamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

TROMBOSİT AFEREZ SETİ ALIMI İHALESİ
İSTANBUL S.B.Ü. MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 883705)

2019 YILI TEKNİK DONANIM VE DESTEK HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/532534
1-İdarenin
a) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 

34945 TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814778
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tuzla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 yılı içerisinde Tuzla ilçe sınırları dahilinde bulunan 

muhtelif etkinlik alanlarında idare tarafından organize 
edilecek etkinliklerde kullanılmak üzere teknik donanım ve 
destek hizmeti alımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : TUZLA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : EVLİYA ÇELEBİ MH. HATBOYU CD.NO:17 TUZLA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 21.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi-
liğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Ga-
zeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine
dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica-
ret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali mü-
şavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdin-
deki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gös-
terir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka
referans mektubu sunularak sağlanabilir. 
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bi-
lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını gös-
termek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu
üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgele-
rini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağ-
lanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve
onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bu-
lunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhase-
beci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması
gerekir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.SES SİSTEMLERİ VE/VEYA SAHNE SİSTEMLERİ VE/VEYA GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KİRALAMA
BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TUZLA BELEDİYESİ
-SATINALMA BÖLÜMÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullana-
rak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUZLA BELEDİYESİ SATINALMA BÖLÜMÜ adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

TEKNİK DONANIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 885066)

6
Çatalca Nazım 
Özbay Kültür 
Merkezi'nde 
düzenlenen 
Cumhuriyet 
Resepsiyonu'nda
konuşan Belediye
Başkanı Cem Kara,
“Cumhuriyet, Türk 
Milleti’ne bırakılmış en
büyük miras ve
vazgeçilmez bir 
değerdir. 
Cumhuriyet’te, 
egemenlik, kayıtsız
şartsız milletindir” dedi

EN BUYUK MIRAS
CUMHURIYET’TIR

Belediye Başkanı Cem Kara resepsiyona katılan davetlilerle objektiflere poz verdi.
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KOSTÜM VE DEKOR KİRALAMA HİZMETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerin-
den alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN: 2018/545139
1-İdarenin
a) Adı: TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 

TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası: 2164440906 - 2165814778
ç) Elektronik Posta Adresi: satinalma@tuzla.bel.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Bölümü
e) İhale dokümanının görülebileceği/görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu işin/alımın
a) Adı: KOSTÜM VE DEKOR KİRALAMA HİZMETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı: 600 Adet Halk Oyunları Kostümleri, 500 Adet tiyatro Kostümleri 

ve 25 Adet Dekor Kiralama Hizmeti alımı. Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: TUZLA
ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.11.2018 - 10:30
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı: 14.11.2018 10:30 - 14.11.2018 13:30
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat: 14.11.2018 - 13:30
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):  Tuzla Belediyesi İhale Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve
eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin
bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin 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 sirkülerine ilişkin bilgi-
ler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci,
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korundu-
ğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KOSTÜM VE/VEYA DEKOR KİRALAMA VE/VEYA HER TÜRLÜ ORGANİZASYON İŞLERİ BENZER
İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi: İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebi-
lir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirme-
leri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalana-
rak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden
sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzala-
nacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik
İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından
verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin
reddedilecektir. 

KOSTÜM VE DEKOR KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: ( 885072 ) 

SPOR MALZEMELERİ 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: 2018/541230
1-İdarenin
a) Adresi: BAŞAK MAH. 5. ETAP 1.KISIM AKŞEMSETTİN CAD. 3 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 2124440669 - 2126925594
c) Elektronik Posta Adresi: ayhan.boztepe@basaksehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 41 KALEM MUHTELİF SPOR MALZEMELERİ. Ayrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yeri: Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi: İşe başlama tutanağının düzenlenmesine müteakip 15 (Onbeş ) 

gün içerisinde ihale konusu Spor malzemeleri teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü Başak 

Mah.5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad.No:3 Başakşehir/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati: 20.11.2018 - 14:00
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 tama-
mının 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 sirkü-
leri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest mu-
hasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye ce-
vapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif edecekleri mallara ait açık şekilde yazılmış marka ve modellerinin bulunduğu listeyi
imzalı şekilde teklif eklerinde sunacaklardır. 
b) İhale Teknik Şartnamesi ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde sırasıyla yer alan Spor Alet ve Makinaların-
dan aşağı da sıra no ve adı yazılı malzemelerden 1'er (Birer) adet numune Başakşehir Belediye Hiz-
met Binası Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğüne ihale saatine kadar tutanak karşılığı teslim edilecektir.
NUMUNE İSTENİLEN SPOR MALZEMELERİ LİSTESİ
(SIRA NO 2) ANTREMAN HUNİSİ(SIRA NO 5) ANTREMAN YAĞMURLUĞU(SIRA NO 10) BASKET-
BOL MAÇ TOPU(SIRA NO 11 )BASKETBOL ANTREMAN TOPU(SIRA NO 16 ) FUTBOL MAÇ
TOPU(SIRA NO 17) FUTBOL ANTREMAN TOPU(SIRA NO 20) FUTSAL TOPU(SIRA NO 23) MAL-
ZEME TAŞIMA ARABASI(SIRA NO 26) MASA TENİSİ RAKETİ(SIRA NO 39) VOLEYBOL MAÇ
TOPU(SIRA NO 40) VOLEYBOL ANTREMAN TOPU(SIRA NO 41) VOLEYBOL TOP SEPETİ
1. Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun, her numune üzerinde İhale Kayıt Numarası, istekli firma
adı, malzeme sıra numarası, malzeme adı yazılı olacak şekilde, yukarıda belirtilen şartlarda ve ihale
saatine kadar hazır bir şekilde sunulacaktır. Bu şekilde sunulmayan numuneler, idare tarafından tes-
lim alınmayacaktır. Ayrıca, istekliler tarafından sunulacak numunelerin tamamı ihale saatine kadar tes-
lim alanına getirilmek zorundadır. (İhale saatinden sonra malzeme girişine izin verilmeyecektir.)
2. İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, taşınması ve buradan idarenin belirlediği istif
alanına götürülmesi v.b. işlerin giderleri istekli firmalara aittir. Bu aşamalarda oluşacak tüm olumsuz-
luklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır. (Getirilen malzemelerde kırılma-çizilme ve benzeri tüm ha-
sarlar ile meydana gelebilecek tüm olumsuzluklar).
3. Numuneler, İhale Komisyonu tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutulacağı için, istekliler bu aşa-
mada oluşacak olumsuzluklardan kaynaklı bir hak talebinde bulunamayacaklardır. (Malzemelerde kı-
rılma-çizilme ve benzeri tüm hasarlar ile meydana gelebilecek diğer tüm olumsuzluklar).
4. Numuneler için; idaremizin Teknik Personellerinden oluşturulan "Numune Teslim Komisyonu" tara-
fından bir tutanak düzenlenip, daha sonradan yaşanması muhtemel karışıklıkların da önüne geçilmesi
amacıyla, fotoğrafları çekilerek bu tutanağa eklenecektir. Tutanaklar ile fotoğraflar taraflarca imzalana-
rak numuneler teslim alınacaktır. Tutanağın bir sureti de istekli firmalara verilecektir
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Spor malzemeleri alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Başakşehir Be-
lediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kul-
lanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri
Müdürlüğü 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 so-
nucu, üzerine 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 te-
minat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

SPOR MALZEMELERİ ALIMI
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Grubunda zirve yarışını takip eden Çatalcaspor sahasında Sultanbeyliği Belediye
karşısında eline geçirdiği gollük pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 66.
dakikasında gelişen konuk ekip atağında Anıl attığı golle taıkımına maç kazandırdı

3 . lig 2. Grupta müca-
dele eden Çatalcas-
por kendi sahasında

oynadığı son 3 karşılaşma-
sında 2 mağlubiyet, 1 bera-
berlik aldı. Deplasmanda
oynadığı karşılaşmalarda
daha iyi sonuçlar alan sarı
kırmızılı ekip, son olarak cu-
martesi günü konuk ettiği
Sultanbeyliği Belediyespor’a
mağlup oldu.  Grubunda
zirve yarışını takip eden Ça-
talcaspor cumartesi günü
Çatalca Sahası'nda oynadığı
karşılaşmada Sultanbeyliği
Belediye karşısında eline ge-
çirdiği gollük pozisyonları
değerlendiremedi. Maçın ilk
yarısında gol sesi çıkmayan
maçın ikinci yarısında savun-
masına hata yapmamaya ça-
lışan konuk ekip, geliştirdiği

ataklarla  da gol aradı. Maçın
66. dakikasında gelişen
konuk ekip atağında Anıl at-
tığı golle taıkımını öne geçir-
meyi başardı 0-1.

Ataklar gol getirmedi

Çatalcaspor kalesinde gör-
düğü gole hemen cevap ver-
mek istedi. Geliştirdiği
ataklarla beraberlik  golü
bulmaya çalışsa da bunda
başarılı olamadı. Karşılaş-
mada ataklarını sıklaştır-
masına rağmen istediği
golü bulayan Çatalcas-
por  evinde puan kaybet-
meye devam etti.
Çatalcaspor evinde oyna-
dığı son üç maçın iki-
sinde mağlubiyet, birinde
de beraberlik alarak zirve
yarışında yara aldı

0

1
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C HP'den Şarköy Belediye Baş-
kan Aday Adayı olan Musa
Kazım Kılıç Damga'ya ko-

nuştu. 31 bin nüfusu olan Şarköy'ü
ilk etapta 50-150 bin arasında bir
nüfusa kavuşturmayı düşündüklerini
belirten Kılıç, "Artışla birlikte büyüme
de olacak. Ama her şey depreme
uygun şekilde. Doğa anayı bozma-

dan" diye konuştu. Profosyonel bir ekiple yola
çıktığını ifade eden Kılıç, "Hedeflerimiz büyük.
Profesyonelce hareket edeceğiz. Halkı zengin-
leştireceğiz. Halk zenginleştikçe belediye zengin-
leşecek. Hem zenginleşeceğiz hem
konforlaşacağız. Ekibimiz profesyonel. Onları
yakın zamanda tanıyacaklar. Yaptıkları yapacak-
larına kefildir" ifadelerini kullandı.

Neden CHP? 
g Bir defa Atamızın partisi. Atadan

CHP'liyim. Babam rahmetli Bülent Ecevit'in
çok samimi dostuydu. Çok yerleri gezdiler.
Biz biraz uzak durduk siyasetten. Daha sonra
'Artık yeter. Söz milletindir' diyerek yola çıktık.
Söz milletindir dediğimizde de şu olay var.
Biz demokratız, biz cumhuriyetçiyiz. Biz Ata-
türkçüyüz. Onun için artık söz milletindir.
Yumruğumuzu masaya vurmakla birlikte o
masayı kırmanın zamanı geldi.

Neden Şarköy’e aday oldunuz? Siz 
İstanbul'da yaşıyorsunuz...

g Şarköy güzel bir ilçemiz. Turizm ilçemiz
ancak hak ettiği değeri bulamadı. Yapılan hiz-
metlerin yetersiz kaldığını gördüm. Kanalizas-
yonlarımız, doğalgazımız, suyumuz, hiçbir
şeyimiz yerinde değil.

Halkı dinlediniz mi?
g Dinlemez olur muyum? Oradaki kardeş-

lerimizle, dostlarımızla, esnafımızla, köylülüeri-
mizle  görüştük. Bir ekibimiz var. Ekip olmadan
siyaset yapmak mümkün değil. Bu insanların
hepsi 5 yıldızlı. 3 yıldızlı hizmet edilmesi beni
utandırır CHP'li olarak. Bu sebeple 5 yıldızın
üstünde bir hizmetle geleceğiz. Hem ilçe merke-
zinin hem de 31 mahallemizdeki refah seviyesini
yükselterek hizmet sunacağız.

Şarköy turizm bölgesi. İlgi çekebilecek bir yer.
Ama büyük bir sıkıntı var. Çevre ve deniz kirliliği
mesela. Bunlarla ilgili herhangi bir plan veya
gözleminiz bulunuyor mu?

g Var evet. Çok da güzel. Bu projelerimizin
en ufak konumunu açıklayacağım. Marmara
Bölgesi olduğumuz için rüzgarımız eksik olmu-
yor. Bu da dalgaya sebep veriyor. Dalga da
kumu kaldırıyor. Gelen insanlar da denize gire-
mez hale geliyor. Plajlarımız yeterli düzeyde
temiz ve düzenli değil. Bunlara biz maksimum
en yüksek konumdan ziyaretçilerimize, halkı-
mıza ve dışarıdan gelecek olan vatandaşlara
hitap edcek şekilde görüntüyü sağlayacağız. De-
nizdeki dalgaları kesmek için de en büyük proje-
lerimizden biri, belirli aralıklarla dalga kıranlar
oluşturarak denizin dalgalanmasını engelleyece-
ğiz. Kumun denizle çalkalanmasını bitireceğiz.
Turizmciler berrak suda güzel bir gün geçirecek.

Şarköy'de halk belediye başkanının 
kendilerine yakın olmamasından şikayetçi. 
Biz orada nasıl bir başkan göreceğiz?

g Halkın içinde gezebilecek bir başkan ile
karşılaşacaklar. Allah izin verir de seçilirsek
08.00-10.00'a kadar belediyemiz tamamiyle
halka açık olacak. Telefonlarımız da 24 saat açık
kalacak. Halkın derdini dinleyeceğiz. Belediye-
mizde muhtarlarımız ve halkımız için beyaz
masa oluşturacağız. Sorunlarını dile getirecek-
ler, hizmetlerini de bizden alacaklar. Çünkü
onlar 5 yıldızlı seçmenlerimiz.

İçme suyu kanalizasyonlarında büyük bir
problem olduğu ve içme suyuna atık karıştığı
iddia ediliyor...

g Bu duyumları ben de aldım. Bu sorunlar
belediye çatısı altında rahat bitireceğimiz konu-
lar. Ben önemsemiyorum artık. Kanalizasyon ve
suyu herkes kullanmak zorunda. Doğalgazın
her evde olması gerek. Halkımıza konfor sağla-
malıyız. Kanalizasyon, su, kaldırım ve doğalgaz
olayını bitireceğiz. Asfaltımızı yeniden yapılan-
dıracağız. Belli noktalarda araç girişleri olmaya-
cak. Halka açık bir konum oluşturacağız. Yeni
otoparklar yapacağız. Cüzi ücretli otoparklar
inşa edeceğiz. Sadece Şarköy ile de kalmayalım.
31 mahallem var. 31'i de aynı işlem görecek. 

Kaldırımlar ve yollarla ilgili şikayetler var. 
Belediyenin yetersiz olduğunu görüyoruz. 
Bunlar için ne dersiniz?

g Belirli noktalarda hareketlenmeler var.
Bunlar göz boyamak için. Oraya gelen halkımız,
yerli turizmcimiz, orada evi olan, villası olan

dostlarımızın sabah ve akşamları yürüyüşünü
yapabileceği ve bisiklet kullanabileceği kaldırım-
lar yapacağız. Bunlar çok basit şeyler. Benim
anlayamadığım  koskoca CHP bu hizmeti 15
yıldır neden yapmadı? Benim halkımı neden de-
ğersiz kıldı. Çünkü yüzde 60-70 oy potansiyeli
olan Şarköy CHP'nin kalesi. 5 yıldızlı seçmeni
onun fazlasını hak ediyor. Biz de onu vermeye
geliyoruz. Allah'ın izniyle vermeye geliyoruz.

Şarköy'ün çok güzel ve turistik bir yer 
olmasına rağmen turizmde kendini ispat ede-
mediğini görüyoruz. Sanat da eksik değil mi?

g Hayırlısıyla seçildiğimde ilk dönemi-
mizde Şarköy Tekirdağ'ın Bodrum'u olacak. Sa-
natıyla da sanatçısıyla da. Tam bir turizm
cenneti halini alacak.

Bunlarla ilgili nasıl bir çalışma 
yürütebilirsiniz? 

g Sahillerimizi şekillendirmeliyiz. Resim, el
sanatı ve diğer sanat dalları için kurslar verile-
cek. Sanat gördüğünüz kadardır. Halkımızın o
görüş açısını da biz dışardan gretireceğimiz yerli
ve yabancı sanatçılarımızla, ressamlarımızla,
müzisyenlerimizle, el sanatında ustalaşmış kar-
deşlerimizle tanıştırıp ileriye götüreceğiz. Genele
yaydığımız zaman sanatkar bir Şarköy 
oluşturacağız. 

Festivaller tanıtımda etkili oluyor. 
Şarköy'de bu durum yok...

g Çok sönük kalıyor. Çünkü her şeyin alı-
cıya ulaşması için reklam gerekiyor. Reklam çok
düşük kalıyor. Sadece bölgesel olarak hareket
edildiğinden bölgesel de insan geliyor. Türki-
ye'nin geneline yayacağız bu durumu. Yayarken
de çok değerli sanatçılarımızı getireceğiz. Bunu
yaparken de tek bir günle kalmayacağız. Belki
de bir haftaya yayacağız. Gençlerimizi muhak-
kak Şarköy ile tanıştırmamız lazım. Üniversite-
lerdeki öğrencileri de belediye aracılığıyla
taşıyacağız. Çadırlarını kuracağız, emniyetlerini
sağlayacağız ve bir hafta ağırlayacağız. 

Genç nesil demişken işsizlik de büyük 
problem. İstihdam sadece turizm endeksli.
Onun dışında madde bağımlıları gözlemledik...

g Bu hepimizi üzüyor. Ana caddelerimizde
dükkanlar kapalı. Sebebi yazın çalışıyoruz. Kışın
kapatıyoruz. Masrafları karşılayamadığımız için
kapalı. Yerli halkı çoğaltmadıkça olmaz. Bunu
da turizmle yapacağız. Gelen gençler güzelliği
görecek, aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşacak. İlk
dönemimizde nüfusu 50 ile 150 bin arasına çı-
kartma sözü veriyoruz. Kalabalıklaştıkça da
ekonomik durum düzelecek. Madde bağımlıla-
rına devlet olarak bakmak zorundayız. Belediye
olarak da elimizden geleni yapacağız. Gücü yet-
meyenlere yardım edeceğiz. Belli bir seviyeye ge-
lenlere görevler vereceğiz. Meslek edinme
kurslarıyla birlikte belediyelerimizde kurumlar
açacağız. Onlar bizim evlatlarımız. 

“Belediye zaten çalışır. Belli görevleri vardır.
Ben orada gördüğüm eksikliklerin üstüne ne 
katabilirim” diyorsunuz. Bunu açar mısınız?

g Belediyenin normalde yapması gereken
görevler var. Halkının kanalizasyonunu yapmak
zorunda. Su vermek zorunda. Doğalgazı getir-
mek zorunda. Bunlar konfor değil artık ihtiyaç.
Bir ev yapınca mutfak olmazsa yemeği nerede
yapacaksın? Biz elbette hizmeti vereceğiz. Bun-
lar da olması gerekenler. Kaldırımlarımız ola-
cak. Mürefte'nin ana cadde üzerinde olan
sitelerimiz var. Dostlarımız var. Yürüyüşe çıka-
mıyorlar. Çünkü araç çarpacak korkusu var.
Diğer mahallelerle birlikte kaldırımlar, yürüyüş
parkurları yapacağız. Önce alt yapıyı yapacağız
sonra bir kere hizmet edeceğiz. Sırayla sistemli
bir şekilde. Önce kanalizasyon, su, doğalgaz ve
alt yapı. Bunlar  tamamlandığında da kaldırım-
larımız, parkurlarımız ve asfaltımız. Bunı yaptı-
ğımızda zaten biz şehirli bir ilçeye dönmüş
olacağız.

Şarköy tüm Trakya'yı ele
aldığımızda tarım  ve toprak 
verimli, su bol. Köyümüz var ama
köylümüz yok demiştiniz...

g Tarım ve ekme biçme işi ile uğraşan
dostlarımıza yardımcı olacağız. Rehber olaca-
ğız. Hayvancılık yapan dostlarımızla biz de hay-
vancılık yapacağız. Bodrum'a benzeyeceğiz ama
Bodrum'un 5 misli olacağız. Bu sadece bina
veya insan getirmek değil. Bu insanlara aş da
lazım iş de lazım. Onun için de çalışmak lazım.
Çalışmak için de insan lazım, yar lazım. Allah'a
şükürler hepsi var. Sadece insan yok. Çalışmak
isteyenlere destek vereceğiz. Gerekirse iş adam-
ları ve profesörlerle buluşturacağız. Hayvancı-
lıkla uğraşan, zeytinle uğraşan kooperatiflerimiz
var. Onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Onlara set
değil yollar açmak zorundayız. Zaten aşınca
büyümüş olacağız. Birlikte büyüyeceğiz. Farklı
bir konuda büyümeyeceğiz. Dostlarımızla, koo-
peratiflerimizle ve derneklerimizle büyüyeceğiz.
Geniş çevremizdeki iş adamlarımızı getireceğiz.
Kooperatiflerimizle tanıştıracağız.

STK'larla birlikte çalışma içerisinde 
olacaksınız yani?

g Profesörlerimizi, STK'larla buluşturaca-
ğız. Bunları en iyi seviyeye çıkaracağız. Tarlada
ekin veya buğday ekersin. Bunları nasıl biliyo-
ruz? Atalarımızdan gelen bilgi ve becerileri-
mizle. Sulama vs. Bu işi en iyi kim bilir?
Profesör bilir. Profesör onlardan ücret alma-
yacak. Nasıl olacak? Sen buradan kaç ton
ürün alıyorsun. Atıyorum 100 ton. 100 tonun
üzeri ortağız. Belki de size iki üç katı ürün çı-
karacak. Ve yerli. Kimysal değil. Kendi yöneti-
mini uygulatacak. Kazan kazandır modeli
uygulanacak.

En büyük sorun tarım. Esnaf yazın açık
kışın kapalı. Bunun sebebi ne? Açar mısınız? 
Zeytin hak ettiği yeri bulamıyor.

g Zeytin malesef bulamıyor. En iyi zeytin
bölgesiyiz. Ama ne yazıkki kendi çapımızda
hareket ediyoruz. Bi yere kadar. Açılmışlığı-
mız yok. Kooperatifler gücü yettiği kadar ha-
reket ediyor. Şarköy olarak belediye desteğiyle
ve adıyla çıkan ürün yok. Bunu biz coğrafi
işaret olarak göreceğiz. Hem ülke içinde hem
de dışında pazarlamasını yapamak için eli-
mizden geleni ortaya koyacağız. Belki Kana-
da'ya ihracat yapacağız. Yağımız gerçekten
kaliteli. Uzun yıllardır gidip geliyorum. Orada
zeytinle uğraşan çiftçimiz o kadar emek veri-
yor ki Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kar-
şılığını alamıyor. Bunu zirveye çıkarmak
boynumuzun borcu.

Sokak hayvanları konusunda yapmayı 
düşündüğünüz çalışmalar, projeler ne?

g Ekibim çalışmalara başladı. Ne yazık ki
günümüzün en büyük sorunlarından bir ta-
nesi. Yazın yazlıklarına gelen dostlarımız kedi
veya köpek getiriyor. Dönüşte ise bırakıyorlar. O
kadar cici ve tatlı hayvanlar dışarda dolaşıyor ki
parayla alamazsınız. Onları görüyoruz. Bele-
diye ekipleri olarak toplayacağız. Barınak oluş-
turacağız. Sadece yatacak yer değil, sağlığına,
yemine de tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz. Neti-
cede onlar dilsiz. Bize sorunlarını açıklayamıyor,
dile getiremiyorlar. İnsan olduğumuzu göster-
mek zorundayız.

Sağlık evleri ve kreşler de problemli...
g Her mahalleye kreşler oluşturulacak.

Tabi çok hassasiyet gösterdiğimiz
yaşlılarımız ve ihtiyaç sahip-
lerimiz için belli barı-
naklar yapacağız.
İhtiyacı olan
ablalarımız
var. Mağ-
dur
olan-

lar
için
özel evler
oluşturacağız.
Halk bizim halkımız.
Şarköy halkı yine diyo-
rum, yine diyorum 5 yıldızlı
seçmenlerimiz. Şu olay var. Demo-
krat misyonumuzu uygulamıyoruz. Sa-
dece CHP'li dostlarımıza hizmet
etmeyeceğiz. Demokrat olan, milliyetçi olan,
doğulu kardeşlerimiz... Bunu sakın atlama-
yalım. Hizmet için oraya geliyoruz. Önce
hizmet sonra parti... Kesinlikle ötekileştirme-
yeceğiz. AK Parti seçmeni de HDP veya
MHP seçmeni de aynı hizmeti alacak biz-
den. Allah, vatan, hizmet aşkıyla geliyoruz.
Ayrımcılık yok. Camilerimize, cemevlerimize
aynı hizmeti vereceğiz. Onların içinde ibadet
eden insanlar 5 yıldızlı dostlarım. Hizmeti-
mizi hak için, Allah için Mustafa Kemal için,
cumhuriyet için vereceğiz. CHP için verece-
ğiz. Hayırlısıyla yüzde 60-70 bekliyorum. Bir
sonraki yerel seçimde de yüzde 80-90 oy ala-
cağız.

Şarköy çok göç aldı mı? İmar 
hakkında ne diyeceksiniz? 

g Her yerde olduğu gibi Şarköy'de de
bazı aksaklıklar ve görüntü bozuklukları var.
Biz de belediye olarak şunları yapacağız.
Neyi seviyoruz? Yeşilliği ve doğayı seviyoruz.
Tabi biz de büyüyeceğiz. Yapılar yaptıraca-
ğız. Halka hizmet vereceğiz ama doğanın
dengesini bozmadan. Tutup da zeytin ağaç-
larının olduğu yeri imara açmayacağız. Açıl-
ması gereken yerler açılacak. Bildiğiniz gibi
deprem kuşağındayız. İmarı ve yüksekliği ve-
rirken bina kalitesinin uygun olması şartıyla
vereceğiz. Şu anda 31 bin 400 nüfusumuz
var. İlk dönemimde 50 bin ile 150 bin ara-
sında nüfus sahipleneceğiz. Artışla birlikte
büyümemiz de olacak. Büyüyünce de aksak-
lıklar minimum seviyeye inecek. Ama her şey
depreme uygun şekilde. Doğa anayı bozma-
dan. Bunu gerçekten yapacağız. Eğitimci-
lerle de yolumuza devam edeceğiz. Çok kısa
zamanda da çok güzel şeyler yapacağız. Ke-
sinlikle Şarköy'ü küçümsediğim zannedilme-
sin. Belediye içinde yapılması gereken şeyler
zaten yapılacak. Onun ben gözcüsü ve ön-
deri olacağım. Biz daha farklı projelerle, ha-
reket edeceğiz. Size söz veriyorum. Burası
Bodrum olacak.

Görev sürenizin sonunda nasıl bir 
Şarköy göreceğiz?

g İlk dönemimizde yine diyorum.
Çünkü örnek aldığım konular var. Bodrum
Belediyesi, Eskişehir Belediyesi ve Tunceli...
Sosyal demokrat olan kardeşimi örnek alı-
yorum. Bunları da fazlasıyla becerecek güç-
teyiz. Tarlada olacağız. Çiftçinin yanında
olacağız. Üretile ürünlerimizi de kooperatif-
lerimiz aracılığıyla İstanbul, İzmir ve 
Ankara'da pazara çıkaracağız. Bunu koope-

ratif üzerinden ya-
pacağız. 

AS DA LAZIM
IS DE LAZIM

CHP Şarköy Belediye Başkan Aday Adayı Musa Kazım Kılıç, 5 yılın sonunda Bodrum'u 5'e
katlayacaklarını söyledi. “İnsanımıza aş da lazım iş de lazım. Onun için de çalışmak
lazım” diyen Kılıç, “Çalışmak isteyenlere destek vereceğiz. Birlikte büyüyeceğiz” dedi

Odanızda birçok plaket görüyorum. İşinde başarılı olan bir iş insanı-
nın belediyecilikte de başarı yakalayacağını düşününyor musuunz? 

İnanmasam yola çıkmam. Başaramayacağım işe başlamam. Bu işi çok
iyi yapıyorum, yapacağım da. Sadece kendim de değil, ekibimle fazla-

sıyla başaracağız. Hedeflerimiz büyük. Profesyonelce hareket edeceğiz.
Halkı zenginleştireceğiz. Halk zenginleştikçe belediye zenginleşecek. Hal-
kım fakirse nasıl zenginleşirim? Mümkün mü? Birlikte çalışıp birlikte ürte-
ceğiz ve beraber olacağız. Hem zenginleşeceğiz hem konforlaşacağız.

Yine diyorum. Şarköy bizim baş tacımız. Biz burada gerçekten hizmet ver-
mek için yola çıktık. Ekibimiz profesyonel. Onları yakın zamanda tanıyacak-
lar. Yaptıkları yapacaklarına kefildir. Öyle dostlarla yola çıkıyoruz. Halkla iç
içe olacağız. Yine diyorum ağzımızdan çıkan sözdür. Saat 08.00 ila 10.00

arasında belediye başkanlık kapım açıktır. Saat 10.00'dan gece 12'ye kadar
Musa Kazım Kılıç olarak halkın içerisinde birebir sorunlarımız için hazırım.

Söylediğim sorunlar kelimesi birkaç senede ortadan kalkacak. Sadece
dostlarımızı çay içmeye davet edeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Hizmeti o
kalitede vereceğimiz için ve beyaz masa ile sorunları ortadan kaldıraca-
ğız. Almanya, Kanada, Sarıyer kardeş belediye olacak bize. Deniz sefer-

leri artıracağım ulaşım için her tür kolaylık sağlayacağız. Liman işler
hale gelecek. Yerel televizyon kuracağım. Yerel gazeteleri artıracağız. 

BİRLİKTE ÇALIŞIP 
BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ

Şarköy Spor Kulübü'nün de 
sorunları var. Sporla ilgili neler
düşünüyorsunuz?
Spor tesislerini oluşturacağız.
Belediyenin vermesi gereken hiz-
metlerden birisi. Profesyonel şe-
kilde. Kulüplerin yapamadığını
yapacağız. Öğrenciyi okuldan
alıp kulübe götüreceğiz. Spordan
sonra da eve bırakacağız. Tam
profesyonel şekilde devam ede-
cek. Oradan milyon dolarlık
oyuncuları büyük kulüplerimize
transfer olarak göndereceğiz.

Kadınlarla ilgili eksiklikler var mı?
Kadınlar bizim baş tacımız. Onlar
yoksa hiçbir şeyimiz yokuz de-
mektir. Allah izin verise hizmet
konumuzda da kadınlar önder
olacak. Sorumlulukları bizim
daha da üstümüzde olacak. Bele-
diye Başkanı ben değil Zeynep
Kılıç olacak. Çünkü eşim benden
daha fazla hizmet vereceği için
ben sadece çalışacağım. Her
yerde olacaklar. Kadınlar çok çok
önemli. Kadın yoksa dünyanın
yaşamaya değer hiçbir şeyi yok
demektir. İstedikleri görevde ne
istiyorlarsa biz ekip olarak hazı-
rız.

KADINLAR 
BAŞ TACIMIZ

DENİZ 
ÖZTÜRK

SÖYLEŞİ

Seçim çalışmalarını 
sürdüren Musa Kazım 
Kılıç’a, Şarköylülerden
büyük bir destek var. 

Hizmet için 
geldiğini belirten
Musa Kazım Kılıç,

“Önce hizmet 
sonra parti. 
Kesinlikle 

ötekileştirmeyeceğiz.
Herkes aynı hizmeti

alacak” dedi.


