10+_Layout 1 11/12/2019 17:52 Page 1

politika

12 ARALIK 2019 - pERşEmbE

T.C.İSTANBUL ANADOLU
27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2019/ 198Esas
İLAN
Osmaniye, Kadirli , Bağ, Mahalle/Köyü, Cilt
No: 1, Hane No: 24, BSN: 112.'de nüfus
kayıtlı, Hüseyin- Emine , 29/06/1985 Üsküdardoğumlu, DİLEK KÖKSALAN'ın"DİLEK"
olan adının"DİLEK KAREN" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verildiği İLAN OLUNUR. 10/12/2019
Resmi ilanlar: http://www.ilan.gov.tr’de

Basın: 1099736

BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/603
İLAN
KARAR NO : 2019/576
Mahkememizin 18/11/2019 tarihli duruşmasında;
Konya Seydişehir, Kuran Mah. 35 Cilt, 39
Hane No, 26 Birey Sıra No da kayıtlı
13529641630 TC nolu Dursun ve Aysun
dan olma, 26/09/1999 doğumlu Nazmiyenur EKİCİ nin nüfus kaydında NAZMİYENUR olan isminin NAZ olarak DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde tesciline, gazete ile ilanına karar verilmiştir.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ
olunur. 03/12/2019
Resmi ilanlar: http://www.ilan.gov.tr’de

Basın: 1099789

T.C.İstanbul Anadolu 26. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2019/166 Esas
İLAN
İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25/11/2019 tarih ve 2019/166
Esas 2019/305sayılı kararı;
33500094330 TC kimlik numaralı Şeyhmus
ve Saniha'dan olma Kartal 23/10/1995 doğumlu Kezban Sağlam'ın nüfus kaydında
yazılı bulunan " Kezban" isminin "Asmin"
olarak değiştirilmesine, nüfusa tesciline ve
nüfusa nüfusa tesciline karar verilmiştir.
Resmi ilanlar: http://www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1099420

T.C.İstanbul Anadolu
26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2019/500 Esas
İLAN
İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 12/11/2019 tarih ve 2019/500
Esas 2019/315sayılı kararı;
23525395352 T.C. kimlik numaralı Zahide
ve Cemil'den olma, Nisantaşı 22/06/1973
doğumlu Mülkünaz AKIN'ın nüfus kaydında
yazılı bulunan "Mülkünaz" isminin "Zeynep"
olarak değiştirilmesine, nüfusa tesciline ve
nüfusa bildirilmesine karar verilmiştir.
Resmi ilanlar: http://www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1099280

İHALE İLANI
İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden

Nobel siyasallaşmış

bir örgüttür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6.Kadın
Şurası programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugünlerde bir
Nobel skandalı yaşandı. Sizin verdiğiniz bu ödeller kimseyi ikna etmez. Bu ödül
bir Aziz Sancar'a, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül gibi değildir" diye konuştu

K

adın Kolları Başkanlığımız
tarafından düzenlenen kadın
şuralarımızın altıncısına hoş
geldiniz. Toplantımızın ve bu kapsamda düzenlenen sergimizin, ülkemiz, dostlarımız ve tüm kadınlar
için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.
Bilindiği gibi bugünkü toplantımız, "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası" temasıyla yapılıyor. Şura'ya görüşleri, değerlendirmeleri, tecrübeleri ve teklifleriyle katkı veren tüm misafirlerimize
teşekkürlerimi sunuyorum. Türk
kadınları 1934 yılında seçme ve
seçilme hakkı elde etmiş olmalarına rağmen, bu konudaki asıl büyük
atılımı son 17 yılda gerçekleştirmişlerdir. Siyaset kurumunda kadınların temsil oranını yüzde 4,5
seviyesinden, mesela Türkiye Büyük Millet Meclisinde yüzde 17'nin
üzerine çıkarmayı dönemimizde
başardık. Kadınlara seçme hakkının
verildiği 5 Aralık tarihini, sadece
"Kadın Hakları Günü" olarak kutlamakla kalmayacak, icraata da dönüştüreceğiz.
Geldiğimiz seviye elbette yeterli
değildir, ama kat edilen mesafenin
önemini de gözden kaçırmamalıyız.
Mart ayında yapılan mahalli seçimlerde belediye meclis üyeliklerinde
kadınlarımıza en az üçte bir oranında yer verilmesini istedik. Her
ne kadar seçilenler arasında bu
orana ulaşılamamışsa da, eskisine
göre çok daha fazla kadının belediye meclislerinde sorumluluk üstlendiğini görüyoruz. Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha
yüksek oranlarla hem aday listelerinde, hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız.
Tüm kadınlarımızdan siyasetin
her alanında daha fazla rol almalarını istiyorum. Siz isteyeceksiniz,
mücadele edeceksiniz, biz de destek vereceğiz ve inşallah istediğimiz sonuca ulaşacağız.
Yılın 365 günü ev ev dolaşan, kadınlarımızın derdiyle hüzünlenen

başarı örnekleri gösterilmiş oluyor.
Aramızda Afganistan, Somali,
Irak gibi gerçekten zor coğrafyalardan gelen kadın yerel yöneticilerimiz de bulunuyor. Bu tür örnekler,
şartlar ne olursa olsun, azmedildiği
ve gayret gösterildiği zaman başarıya ulaşılabileceğinin işaretidir.
Tabii biz bu tür görevlere kota
veya zorlama yoluyla gelinmesini
de doğru bulmuyoruz.
Mücadeleyle değil de bahşedilerek, lütfedilerek, zorlamayla verilen hakların kalıcı olması pek
mümkün değildir. Ama insanın dişiyle, tırnağıyla, yüreğiyle, azmiyle,
kabiliyetiyle elde ettiği hakları
kimse ondan alamaz. Bu bakımdan
tüm kadınlarımızdan, siyasetin her
kademesinde daha aktif şekilde
yer almalarını bekliyorum. Böylece, bizim bu yöndeki gayretimizin
fiili neticeye dönüştürülmesi de kolaylaşacaktır. İnşallah bugünkü şuramız, bu bakımdan önemli bir milat olacaktır.

ESMA ASTSUBAY
AÇIKLAMASI

ŞUANDA BİR NOBEL
SKANDALI YAŞANIYOR
Bugünlerde bir Nobel skandalı yaşandı. İzzetbegovic kardeşimizin teşekkürüne ben de bir teşekkürle Türkiye'den cevap veriyorum. Bu onurlu
duruşa destek veren tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum. Medeni bir
dünya için Nobel'in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi
adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Nobel
diye bir örgüt adil, hakkaniyetli ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamen siyasallaşmış bir örgüttür. Sizin verdiğiniz bu ödeller kimseyi ikna etmez. Bu ödül bir Aziz Sancar'a, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül gibi değildir. Kimseyi aldatamayacaksınız. Bizler bu duruşumuzu her zaman olduğu gibi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

dava arkadaşlarımızla bu neticeye
ulaştık. Kadını dışlayan bir toplum
gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.
Şura oturumlarında, ülkemizden
ve dünyanın farklı yerlerinden ka-

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANI
İhale No : 2019-27

201912001
Jeneratör Yakıt Alımı İhalesi. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir. Kısmi Teklife Kapalıdır.
-İhale dokümanı, idarenin adresinde ve
Üniversite WEB sitesinde görülebilir. 250
TRY (Türk Lirası) karşılığı Fibabanka
Merkez Şube TR24 0010 3000 0000
0011 9432 14 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik
numaraları belirtilerek yatırılır ve alındı
belgesi İdarenin adresinden satın alınabilir.
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
İhale Dokümanı Alındı Belgesi
İmza Sirküleri
Vekaletname
İmza Beyannamesi
Faaliyet Belgesi
Ticaret Sicil Gazetesi
İş Bitirme Belgesi
Vergi Levhası
SGK ve Vergi Borcu Yoktur
Ticaret Odasından ihale durum belgesi
veya Kamu İhale Kurumundan İhalelerde
Yasaklı olmadığını gösteren belge
EPDK Bayilik Lisansı
Hizmet Yeterlilik Belgesi
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
Birim Fiyat Teklif Mektubu
İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi
– Satın Alma Direktörlüğü
20/12/2019 tarihinde saat 10:00 da
İstekliler tarafından teklifler İstinye Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim
edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı
: Biruni Üniversitesi Personel Özlük İşleri
Otomasyonu ve Ek Ders Otomasyonu yazılım Sistemleri satın alım ihalesi.
Biruni Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.
maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale
edilecektir."
İhale dokümanının görülmesi : İhale dokümanı, 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türk
Ekonomi Bankası Beşiktaş Şubesi TR87
0003 2000 0000 0070 1358 54 -- 7013585
no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi
unvanı, vergi ve vergi kimlik numaraları belirtilerek yatırılır ve alındı belgesi ihale birimine kaydettirelerek Biruni Üniversitesi
10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45
Topkapı/İST adresinden satın alınabilir.
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve üniversite internet adresinden (www.biruni.edu.tr) indirmeleri zorunludur. -İlgili : sural@biruni.edu.tr
sceylan@biruni.edu.tr 444.82.76
Geçici teminat : Bu ihalede geçici teminat alınmayacaktır.
İsteklilerden istenilen belgeler:Satınalma
Yönetmeliğinin 12. maddesinde sayılan
ihaleye katılamayacaklardan olmadığına
ilişkin taahhütname,
-Doküman bedeli alındığına ilişkin belge,
-İdari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen
belgeler."
İhalenin yapılacağı yer : Biruni Üniversitesi Toplantı Odası
10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45
Topkapı/İST"
İhalenin tarih ve saati : 19/12/2019 tarihinde saat 16:30
Tekliflerin sunulması : İstekliler tarafından teklifler ihalenin yapılacağı adrese sunulacaktır. İhalenin yapılacağı saate kadar
ihale teklifleri alınacaktır.
Tekliflerin geçerlilik süresi : Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

Resmi ilanlar: http://www.ilan.gov.tr’de

Resmi ilanlar: http://www.ilan.gov.tr’de

Basın: 1099579

10

Basın: 1099701

dınların yerel yönetimlerdeki temsili, şehir sorunlarına bakışı, projeleri ve çözüm yolları gibi konular
ele alınacak. Böylece, benzer görevlere talip olacak kadınlarla hem
tecrübe paylaşımı yapılmış, hem de

Şehit Esma ile ilgili İçişleri Bakanımızın şu analizi çok önemliydi:
Bomba imha olayında onun kadar
cesuru çok azdı. Rabbim mekanını
cennet eylesin. Onlar Peygamber
Efendimizin komşusu. Onlar birer
rehber, kılavuz. Bizim hanım şehitlerini görmemezlikten gelen bum
terör sevicileri neyle izah edeceğiz.
Van'daki Bingöl'deki katliamlardan
bahsetmezler. Beşiktaş'ta stadyumun yanındaki saldırıdan hiç bahsetmezler. Onların ne günahı vardı.
Bunları neyle izah edeceksiniz.
Adınızın parti olması bunu izah etmez. Er ya da geç bunun hesabını
sandıkta ya da orada burada vereceksiniz. Diyarbakır'da nöbet tutan
annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir. 100 günü devirdiler.
Bu annelerden biri evladına kavuştu. Tüm dünyayı bu haklı duruşa
destek vermeye davet ettik ama
destek gelmedi.

Darbeci generallerin
'imamı'na hapis istemi
FETUllAHçI Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında yer aldığı ve
darbeci generallerin sözde
"imam"ı olduğu iddia edilen
Mehmet Topdemir hakkında "silahlı terör örgütüne
üyelik" suçundan 15 yıla
kadar hapis cezası istendi.
Ankara 25. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Topdemir ve yakınları katıldı.
Mahkeme başkanı, önceki
ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu,
ardından karşı beyanda bulunması için sanık Topdemir'e söz verdi. Örgütsel
iletişimi sağlamak için kullandıkları GSM hattı ile darbe girişiminde yer alan sanıklarla irtibata geçmekle

suçlandığını hatırlatan Topdemir, HTS kayıtları üzerinden bu iddiaya cevap vermek için bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.
Topdemir, söz konusunu
GSM hattını kullanmadığını,

bilirkişi raporunun gelmesi
halinde bunu ispat edebileceğini iddia etti. Sanık beyanının ardından esasa ilişkin mütalaasını sunması
için savcıya söz verildi.
Topdemir'in, darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde
bulunan darbeci timi yöneten eski tuğgeneral Gökhan
Şahin Sönmezateş ile İstanbul ana darbe davasında 88
kez ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına çarptırılan
eski tümgeneral Fethi Alpay'ın "mahrem imamı" olduğuna dikkat çeken savcı,
sanığın Sönmezateş ile 192
kez, Alpay ile de 4 kez telefon irtibatının tespit edildiğini kaydetti.

En büyük engel kat mülkiyeti
TürKiYE'dE ve dünyada ilk
kez düzenlenen 1.Uluslararası
Tesis Yönetim Zirvesi, 81 ilden
tesis yönetim şirketlerinin ve
paydaşlarının katılımı ile Ankara Kızılcahamam’da gerçekleşti. Zirve boyunca farklı konuşmacılar tarafından dile getirilen kat mülkiyeti sorununun
sektörün önündeki en büyük
engel olduğu vurgulandı. Kat
mülkiyeti kanununun yeniden
detaylı bir şekilde ele alınması
gerektiğini savunan konuşmacılar ve TrKTYd il temsilcileri,

50’den fazla bağımsız bölüme
sahip toplu yaşam alanlarında
tesis yönetim firmalarının zorunlu olarak yönetime dâhil
edilmesini sağlamak amacıyla
çalışmalar başlatıldığının altını
çizdiler. Tesis yönetimi sektörünün faaliyet kodları ile ilgili
sıkıntılar yaşandığını belirten
katılımcılar, tesis yönetim firmalarına özel nace kodu oluşturulması için komisyon kurularak çalışmaların sürdürülmesine karar verildi. Kentsel Tesis Yönetim derneği Kurucu

Başkanı Suat Sandalcı, Bu zirve, derneğimizin kalite ve güvencesinde her yıl geleneksel
olarak gerçekleşecektir.” dedi.

