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GÜNCEL

adencilere veda
CANSIZ bedenlerine ulaşılan 8 işçi için Ermenek'te cenaze töreni düzenlendi. İşçi yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı
döktü,ağıtlar yakarak feryat etti. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 8 madenci için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı.
İşçilerin cenazeleri Ermenek'te kılınan cenaze namazının ardından köylerinde toprağa verildi. Cenaze törenine işçi ailerinin
yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından bir madenci yakını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez'e seslenerek 'Şehitlerimize bak, yürek dayanmıyor hocam. O işverenler utansınlar'dedi

KARAMAN'ııı I'ıııR-ııt'k ilçcsiıuk'ki nıadcıı
oca^ıııcl.ı raıısız hrdrnk'riiK' ıılasılaıı S işçi için
toplu ıvııa/v töreni dü/.cıılcndi.İ.sçik-rin ıvnazı1

k-ri İTiııriK-ktr kılınan ıvnaze nanıazımıı aıdın-
ılan köykTiıuk1 lopıaga vvrildi.
Mack-n ocajjında 17 \v IS Kasıııı larilıkTİıuk'
ransı/ İK'drnkTİıu1 ıılaşılan işçilcr llüsnii Ço-
lak, lliisı-yin Çolak, IVzıaıı Cıökçı1, I ijjıır İllıan,
Isıııail Cıiirsı-s, Malıri İ'zvr, Mı-lınu-t Tokal w
Osınan Çoksöylrr, ıvna/v araçlarıyla I'.niK-iK'k
DcvU't lla.staiK'.siıuk'iı alınarak Nıvvlıat AİIMR-1
Kfk's'ojjlıı (.'aıııisi'ni' griirildi. Tiirk bayraıjma

sarılı lahııtlar. hıırada loıvııin düzı-nk'iK't vği
alana konuklıı. Itıı sırada işçi yakınhın, labutla-
ra sarılarak jjo/yaşı doktü.
Mazı işçi yakınları isı- "()nlar olnı<Aİi, şdıit oldu'
ıliyfivk aj»nkır yakiı. (io/.\aşlarına lx>>>ııl:ın isçi
yakınlarını, Aik- w Sosyal l'olitikalar Hakanlığı
ıı/manlan U'skin ıMim-vi' valıslı. IIHallik alınına-
sıııııı aıdından H i.şu kiıı < anıı önündr toplu ıv-
na/.ı- ıı.ıın.ı/ı kılııulı.
Diyaıu't I.şk-ri Ma.şkanı Mi'lınii'l < •« ırııu'Z. H i.şçi
için ayrı ayrı ıvııa/v ııama/ı kıklııclı. (lı-ııazı1 to-
ıvninr. rlaştırma, Ik-ni/rilik ve llahı-rlcşım- Ma

kaııı l.üıl'i l'lvan, <IIII* (n'iu-l Başkan YaıdııiHisı
Yakup Akkaya. Karaman \'alisi Mııral Koca, isçi
yakınları w vataıula.şlar katıldı.

YANYANA 3 MEZAR
Otı- yanclan. lıayatını kaybeck-n isçikr için ıkv
dı-ki camik'n.k1 sala okundıı. Aşa£ıçajjlar kö\ün
ılı-n lialııi İ'/vr, llüsnii Çolak w Osınan (.ink
snyk-r için yaıı yaııa S ıiKV.ar ka/ıklı. Koyck-ki 1
laıııiık' ck1 sala okıııulıı. İ.ş^ik-rin tcnazi'k-ri l-!r-
ııu-ıu-k'tt- kılınan ct.-na/i' nanıa/ının arclıiKİan
kııyk'riıuk" toprağa vrrikli. (AA)

Hep babasının kendisine
"mama" getirmesini bekledi

KRMIiNKK'ti'ki maık*n
cansız Ivtk-niıif ııla.sılan S isçick-ıı
hirinin, S ya.sııulaki o^lıınıın "lw-
ham hana ınaına nctiıvcvk" ıliyc-
ıvk (i/k'ink* İH'kk'ilij'i İsnıail (>iiı
scs (iklu^ıı <)j»ıvnikli.
İsnıail (liirses'in «>>>hı Mııstata.
krndi.siıu- "mama nı-liiv
s()yk>».lij>i haUısının yolıııuı
cc- hfkk'di. ()layın ardından Mııs-
lata, hfp "baham hana nıanıa jjı'ti-
ıı-n-k" diyi'iı-k aj-layanlaıı sıısiııı
ıııaya çalı.stı. (îiirscs'in anncsi Ay-

sı- ('liirMvs ( ıS) isı- olaydan sonra
i'vık' soha yakamatlı.
(iürsfs, kazanın ardından AA ınu-

lıahiriıu1 vıırdij;i röportajda; "Ak
s.ıın soha yakamadım. İsmail'im
sulaı içindfykı-n t-vık1 soha yakıp
ısınmaya yüıv^iın ı-Kvrnii'ili.
\.\\\v tek'vizyondan ^clişnn.-lrıi la-

kip ı-ttim" diyı-ıvk dııyKiılarını ılilr

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI ve GÜNOEMİ

YOnetlm Kurulumuıun 12 11 2014 gün vs 2014 / 12 sayılı kararı ıle 19/7/2012 tarihll ve 28358 «ayılı
Retml Gazata'ds yayımlanan Bajjımsız Spor Fedatasyonlannın Çahfma Usul va Esaslan Hakkındo
Yönatmellflln 10 maddesl (1) fıkrası c. bendi kapaamında. TıitkiyM Ulomubil Sporlnrı Faderaayonu Mali
Oenel Kurulu'nun 21 Aralık 2014 Pazar gUnli saat 13:00 de Unıvorsıtolor Mnh 1599 Cad.NoB, 06800
Ankara adfâsınde BİLKENT Hotel va Konforans Morke/ınde yapılmamna. çoflufiluk »afllanamazsa 2.
toplanlının 22 Aralık 2014 Pazartası günü aynı yordo vcı saalto çoğunluk aranmaksızın yapılmesına
karar vorılmış lir.

Mall Genel Kurul toplantısı duyuruları Genel Mürtürlüflümüz rasml inlemel »ite«lnde
(hllDsV/som.flab.uov.lr) ve Fedarasyonumuz resmı ınternet sllesinde (wwwlosfedora lf) yapılacaktır
Ganal Kurul üyelerinin kayıt Islemleri belirtllen adreste, 11 00-12:30 saatlen arasında yapılacaklır. Kımlık
ibraz elmek zorunluluflu olmaaı nadanlyle. Uyelarin T C kımllk bekjelerini yanlarında bulundurmaları
garakmaktedir

Ganol Kurul Üyelerlne ilanon duyunılur.

Saygılanmızla
Turkıye Otomobll Sporları Fodorasyonu
Yönatlm Kurulu

OÜNDEM

1 Hazirun catveUerlnin dalagalar tarafından ımzHİanması. toplanlı yeter «ayısının bulundugunun
llanı

2. Açıhf. Saygı Duruau ve Istiklal Marsı'nınokunması.
3. Dlvan Baskanı ve Dlvan Üyeterlnın (1 Bnşkan. 1 Baskan yardımcıaı ve 2 üya )seçlml.
4. Mali Gonel Kurul Dıvan Kuruluna Genel Kurul tutanaklarını ımzalama yetkısı verilmesı.

gündemın okunmaaı ve oylanması,
5. Fmjurasyon Baskanının konuaması,
6. Yönutım Kurulunun 05 / 07 / 2013 - 31 / 12 / 2013 dflnemı «a 01 / 01 / 2014- 30 / 11 / 2014

dönemimt ılıskin (aulivel rapoııı ve mali raporun okunması. görüBülmesî ve yönelim kurulunun
hesap v« faaliyetlerındon fltürü ıbrası.

7. Denetlm Kurulu'nun 05 / 07 / 2013-31 / 12 / 2013 dönemı ıle 01 / 01 / 2014 • 30 / 11 / 2014
dfinemlerine ıliskin raporunun okunması, gflrüsülmesi ve ıbrası.

B. 01 M 2 / 2014 - 31 /12 / 2014 dönemi ile 01 / 01 / 2015 • 30 /11 / 2016 dfinemi bülçe tasarıları
ve faallyet progıamlarmın gflnjşülmesl ve onaylanmasc.

9. Gerektiginde bütçe harcama kalemleri arasında değislklik yapma konusunda Yânetim Kuruluna
yelkl verllmesi.

10. Yönolim Kuruluna; Gençllk ve Spor Bakanlığı Makamına sunulan taahhülname esasları
kapsamında borçlanma. tatınmaz mal alımı. satılması ve klralanması Ile uluslararası
Federasyona karaı mall taahhütlerde bulunmak için yelkl verilmesı.

11. Dllekler ve kapanıı.

ACIIJ ANNI-
IIİÇ KAYBFİMI-MİŞIİ
1-lrnu'iH'k'ti'ki kömiir oca^ında
»ansı/ İK'tk-nk-riiK' ııla.sılan K i.şçi-
ık'iı hirinin dı1 'Ik-niın çotiı^ııın
uyanıktır. Sanki oj>lıını nnuk'iuk-
saklandı. çıkartıwrip j^i'tiri'cfkk'i"
ılişi'ii'k ıımmlıınıı kayİH-tınfnu'yi'
(.alışan annı1 Sı-yick1 Çolak'ın oğlıı
lliist-yin Çolak oldıı^ıı ö^rrnildi.
AniK1 Scyick- ^olak (f>K), kaza son-
rası ıJ yasındaki oglıından £v\v-
n'k i\i lıahi'ri hı-kk-di. Sı-yidt" C.<>-
lak, su haskımnm iizı-rinık'n 1 lıaf-
ta gıvtikten sonra ılalıi i^critk'
malısııı kalan o.ûlu Hiiscyin (.:<>-
lak'ın sag saliın tloıu-ı•ı>j;iiH> dair
ıımııdıınu lu-|i konımıışiıı. (.:<>lak.
ana yüıv£iyk\ Uı-niııı <>̂ >lımı kıırıı
bacada ht-kk'r di\v tlii.şiinüriim.
()yk- ıımııt fdiyorıım. (;ij»rrinı ya-
nıyor aıııa İH'kliyonım.
Ik-niın çocu^um uyanıktır.
Sanki <>İ>lıım matk'iuk- saklanılı,
çıkartıviTİp ^(.MiıvıvkkT. ()yk" sa-
myorıını. ıımudıım var.İnsallah
malısur kalanların lıt-psi saglıklı
şi'kikk- çıkar" diyi'ick, lıiç kotiiın-

(.iolak'ın ı-.şi Naznıiyı- (̂ '.olak isc
olaydan öncv kocasının; "hatif ^ö-
vuk olsa beni IS ^ünık1 hıılamazsı-
ııı/" diycıvk, atlcta bıı^iink'rr isa-
ıvt (.-ttî ini anlainıı.ştı.KrıiK-iK-k'tcki
matk-n ocaj;inda yürütük-n araına
kurtarnıa çalışnıaları kapsamında
diin \'i" <")ini'ki ^iin lansı/ bfdcn-
k-riıif ulaşılan H isçinin kimlikk-ri
ti'spit t'dilmiş, i.ş^ik'nk'11 ikisinin
lliiscyin Çolak vc İsınail (iürsc.s
okluğıı açıklanmıştı. (AA)

îşe başladığı gün
mahsur kalmıştı
EKMENEK ilçi'siıuk'ki kömür oıa^ııula
tansız Ivtk'nk-riın.1 ulaşılan H işçidi'iı hi
riııin, kazanın ıiK'ydana >»«.-lıiiĵ i ^ün isı-

haîilayan Osınan Çok-
söylrr oldıı^>u İH'lirtil-
ıli. Va|>ılan I)\A U-s-
tiıuk-. lansız bı-dı-nk1-
rinc ulaşılan H işçidı/n
biri oldıığu brlirk-nt-n
Osınan CoksöykTİn
(2 l))0yıllık ı-şi Sadiyc
ÇoksıA'kT'in, olaydan
sonra jjözyaşları lıiç
dinım-di. Aıısını o>-
cukları S ya.şındaki
Asııık" /ryiK'p \i' ı
aylık Kiilıra Aılik- ik-
hastırmaya çalışan
aniK1 (.loksoyk-r. AA
nnıhabiıini' olaydan
hrıiK-n sonra ılııynu-
larını anlalmıştı. Rö
portajda, "llşinı \i
gün mack'ndı- işc ha.şlayaıagını söyli'di.
O gün i.şc ^itmc diyi" t'ok yalvarılını aıııa

yarısı ITtl'NI

bı-ııi dinliMiK'di" ıliyı-n (.!(»k.söyk'r, sıınla-
ll scjyk'illişli:

Kızımız rahatsız, onu lıastaıu'şv
ıvlinı'di'im'iıu*
^ilıiR'k için ısrar <.'tli.
I li'p içimdi' korkıı \ar-
dı. l'aııik lıalinck-ydiııı.
Sahalı nama/ını kılıp
lıazırlanıııa\a ha.şladı.
Yinı1 'j>iınu''ık-dinı. Ka-
rarından vazm.vin.'inı1-
\vıvj!jinıi anlayııua (>ji
li'iı \vim\si için ckıııck
rcçi'l, z.i'ytin vı- pi'ynir
lıazırladım. I latla hoj>a-
zından kıırıı kurııya
Hi'çııiı1/. di\v ııifyvL1 su-
yu yapmıştım. 20 daki-
ka içindı- kcıınüı kara-
sıyla yi'iik'k nıi yı-nilir,
nasıl insanlık bıı!' Kı/ıın
sün-kli hahasını soııı-

yor. lU'iı tk1 Mahan orada mahsur kalan-
l.ı rı kurtarmaya £\u\, j^ı-k'ii'k'tliyı.-ıvk
o\.ılı\'orunı." (AA)

Ayşe Nine'ye kara haber
KARAMANın linıifnck ilçi'sinck'ki ııuıılı-ıı (K.tj;ın

<h uirütiikrn ar.ıııuı kıırtanııa ç-.ılısnıalan k;i|is.ı

ınıınLı ılün \v oıiıvki j>iitı c;in.sı/ lx\lı-nk-riıu- ııl.ı

.şıhın K ixinin kiınlikk-ri K-spit ı-ılilıli. M.ıtlrn IK.I

jjıiKkı I " \ı- \H K.IMIII taıilık-riıuk1 t.ııısı/ İH-drnlı1-

rini' ııl.iMİ.ııı H i.s».inın. (i'sftk'rinık-n alınanık lıclı

ko|itiTİi' Ankar.ı'ya j{(ıncli'rik-n onK-kk-r. Aılli 'l'ıp

KıınııııuiKİ.1 inu'lciKİi. Orıii'kk'r i^ik'rin y.ıkıııhı

nnıLın alıııan tınH-kk'ilc kaı>ıkıştınklı. Va|)ikııı

DNA ti'stinılr, tvııazi'k'rin Hiisnü (.iolak. lliısryiıı

^iolak. Tf/ı-.ııı (i(')kçt'. l'gıır İllıan, Knıail ( îürvs ,

Halıri 1'A.T. Mi'lıııui 'l'okal vc (Kııuın (.iı )k.v>yk'i r

ait oklu^u icspil ıtlikli. l'lniMick'if koıniiroıaHin-

ıla 2M l'kinı'ık' ııifydana gı-k-ıı MI hıskını ııalı/niy

k- İK iy,ı ıııaliMiı kalnııs, .ır.ıına kıııianna çalısına

kın kap.sanıınıLı (> Ka.sım'ckı 2. F KaMtıûkı 1. IH

K.I.MIIHLI ıkı f) isçinin tansı/. İKikiıirK1 ıılaşılmı.ştı

Matk'iıdr ııtıliMir kalan S i.ş,inin kurtanlıııası kin

sıircliiriiliiy< >r.

"OĞI1IM YİIZME BİLMEZDİ"

Kiınli^i hx.-lirk-nt.-M işçik"n.k-n hıri olaıı Tı-a-.ırı liı'»k

çf'nin .ınıu'si Aysı1 (iokçt1 k.ı/.ıııııı anlııukın y.i|)(ı

gı açıklanyyla ^irKkiiK' j't-lnuşli.Ka/a

sonra siııvkli a^kuli}>ını Niylrycn yaşlı kaılın, "()>>-

lııııı \ iı/.ınr di' IMIIIH-AÜ. sııyıın içiııılf nv yaptıi' (îı.'

ıvlı-ıi ııyııy.ınııyonını. '(kajçı ^itnn' ariık'ıliyi' kaç

ık'la st'ıylcıııı-ıııc r.ı^ıu-ıı Ivııi ılinlfiıutli" dı-ıııisli.

"()Ğ11!M IÎYANIKTIR"

Kiınli^i U-lirk-iKMi madı-ın ilcnk-n ı2 ya.şııubki Hii

M-yiıı Çolak'ın aıınosi Scykk1 (.;<ılak (()H). kıırtanııa

sınısınctı y.ıptıjiı açıklamuLı. "Ik-nim

uyanıktır. Sanki o^lııııı matk'iuk- sakkııı-

ılı. (.ıkaıiı\i'ri|) fp.iiR\vkkır. ()ylc- .sanıyomm, ııınıı-

clıım var" dnnusti. (AA)



20 Kası m 2014 • Perşembe

ilanları nı z için: reklam®evrensel.net

ISTANBULB(M)KŞEHIR

BAŞKANUĞINDAN

İHALEİLANI
TAŞINMAZSAİİŞIYAPILACAKİİR.

MÜIdyetIBeledlyemlzealtve özellideri taşı ı mazı nsatı şıIşInInIhaleal

1)EncümenKayı tNo:3500
2)Taşı nmazaDek
a)ı l:Istanbul
d)
PaftaNo:--g)YüzölçOmü:213m2
1) Durumu
k)VakilyesiOlup
1)Adres(Cadde-Sokatc-No)
3)MuhammenBedeh
4)GeçidTeminatı
5)İhaleTaı ihiveSaati
6)İhaleniıYapı lacağıYer

b)İlçesi:Pendik
e)MaNo:7590
h)Satı lacakHlsseOraı ı :86/213

KonutAlanı
Yok
ŞeyhliMalı .SemerkantBulvarı
154.800.-TL
4.644.-TL

:03Aralı k2014-13:00
İstanbulBüyükşehi Başkanlı ğıEncüman

FonlarlhaieYÖnetmeliğinin38.maddesineistinaden
Açı kTeklifUsulü
MeskenMüdürlüğündensatı nalı nabiliryadaaynıyerde

ücretsizgörülebilir.
FuatpaşaCad.No:26Mercanı İSTANBUL
Tel:02124553330 Fax:02124495107
:175.-TL9)Şaı tTı ameBedel

10)İhaleyekatı lmakisteyenlerdenistenenbelgeler:
a)NüfuscüzdansuretivelkametgahbelgesiyadaTC.KimlikNumaraları nı eden
NüfusCüzdanı ”,SürücüBelgesi’veyaPasaport’ibrazı(Gerçekkişiler)

b)2886sayı lıDevletihaleKanunundabelirtilenGeçiciTeminat
c) katı lı nmasıhalindeNotertasdikli
d)Teklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenihaletarihiitibariylesonbiryı liçerisindedüzen-
lenmiş tasdlklImza (lüzelKişiler)
e)Mevzuatıgereğitüzelkişiliğinsicilinekayı tlıbulunduğuTı caretve/veyaSanayi
Odası ndan,ihaletarihiitibariylesonbiryı liçerisindealı nmı ştOzelldşIlğlısldlekayilı

dairbalge(TüzsiKişiler)
t)YabancıisteklileriçinTürkiyedegayrimenkuledinilmesineilişkinkanunişartlarıtaşı mak
veTürkiyedetebligatiçinadresbeyanı
g)Ortakkatı lı molmasıhalindeOrtaklı kBeyannamesi
h)Gayrimenkulsatı nalı nması nailişkinTı caretSicilindenalı nmı şYetkiBelgesi(tüzelKişileı )
ı )Yabancıisteklilerinsunacaklarıyurtdı şı ndadüzenlenmişhertürlübelgeninTürkiye
Cumhuriyetikonsolosluklanncatasdikedilmişveyaapostilşerhinihaviolmasıgerekmektedir.
11)NüfusCüzdansuretive getirmeyengerçekkişiler,kimlikpaylaşı msistemi
kayı tları nı nteyidiiçinihalesaatindenönceEncümenMüdürlüğüne( IstanbulBüyükşehir
BelediyeBaşkanlı ğıKemalpaşaMalı .ŞehzadebaşıCad.No:2534134Fatih/ISTANBUL)
başvurmalangerekmektedir.
12)Ihaleyekatı lmakisteyenlerinihalesaatindenönceihaleşartnamesiniincelemelerive
tekliflerinideşartnamedebelirtilenşartlarçerçevesindevermelerigerekmektedir.

İLANOLUNI.M.

ISTANBUL

BELEDiYEBAŞKANUĞİNDAN

TPŞIPAZSAİİŞIYAPILACAKİİR.
MDIdyetIBelelyemlzealtveaşağı daözellldeı ibelIrtilen satı şıIşInInIİaleSI
yapı lacaktı r.
1)EncomenKayı tNo:3103
2)Taşı nmazaDek

111:istanbul
d)
PaftaNo:g)Yüzölçomü:108m2
DİmarDummu :KonutAlanı
k)ValdiyeslOlup :Yok
t) Adres(Cadde-Sokak-No): EsentepeMalı .DenizSok.
3)MuhammenBedeli : 162.000.-TL
4) Temlnah :4.860.-TL
5)!haleTehhIveSaati :03Aralı k2014-13:00
6)IhalenlnYapı lacağıYer : İstanbulBüyükşeIı IrBeledyeBaşkanhğıEncümen

Salonu
7)IhaleUsulü : FonlarIhaleYönetmeliğinin38.maddesineistinaden

Açı k Usulü
8)İhaleşertnanı esl : MeskenMüdürlüğü’ ndensatı nalı nabiliryadaaynıyerde

ücretsizgörülebilir.
FuatpaşaCad.No:26Mercan/ISTANBUL
Tel:02124553330 Fax:02124495107

9) Bedel :175.-TL
10)Ihaleyekatı lmakIsteyenlerdenIstenenbdgeler
a)NüfuscüzdansuretivelkametgahbelgesiyadaT.C.KimlikNumaraları nıihtivaeden
NüfusCüzdanı ’ ,“SürücüBelgesi”veya‘ Pasaport”ibrazı(Gerçekkişiler)

b)2886sayı lıDevletihaleKanunu’ ndabelirtilenGeçiciTemlnat
c) katı lı nmasıhalindeNotertasdikli
d)Teklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenihaletarihiitibariylesonbiryı liçerisinde
düzenlenmişnotertası lkiImzasirtdiled(flkzelKişiler)
e)Mevzuatıgereğitüzelkişiliğinsicilinekayı tlıbulunduğulicaretve/veyaSanayi
Odası ndan,ihaletarihi sonbiryı liçerisindealı nmı ş,ttlzelldşlIIğInsicIlekayı tlı

dekbelge(TüzelKişlel)
f)YabancıisteklileriçinTürkiye’ degayrimenkuledinilmesineilişkinkanunişartlarıtaşı mak
veTürkiye’ detebligatiçinadresbeyanı
g)Ortakkatı lı molmasıhalindeOrtaklı kBeyannamesi
h)Gayrimenkulsatı nalı nması nailişkinTicaretSicilindenalı nmı şYetkiBelgesi(TüzelKişiler)
ı )Yabancıisteklilerinsunacaklarıyurtdı şı ndadüzenlenmişhertürlübelgeninTürkiye
Cumhuriyetikonsoloslukları ncatasdikedilmişveyaapostilşerhinihaviolmasıgerekmektedir.
11)NüfusCüzdansuretive getirmeyengerçekkişiler,kimlikpaylaşı msistemi
kayı tları nı nteyidiiçinihalesaatindenönceEncümenMüdürlüğüne(IstanbulBüyükşehir
BelediyeBaşkanlı ğıKemalpaşaMah.ŞehzadebaşıCad.No:2534134Fatih/iSTANBUL)
başvurmalangerekmektedir.
12)ihaleyekatı lmakisteyenlerin,ihalesaatindenÖnceihaleşartnamesiniincelemelerive

deşartnamedebelirtilenşartlarçerçevesindevermelerigerekmektedir.
İLANOLUNUR.;1]

ı wihı bwı impKi 70482

TÜRKİYEOTOMOBİd;0]
TORKIYEOTOMOBILSPORLARIFEDERASYONU

GENELKURULÇAĞRISIveGÜNDEMİ
. -1 YönetimKurulumuzun12.11.2014günve2014/ 12sayı lıkararıile
19/7/2012tarihlive28358sayı lıResmiGazete’ deyayı mlananBağı msı zSporFederasyonları nı n
Çalı şmaUsulveEsaslaı ıHakkı ndaYönetmeliğin10.maddesi(1)fı krasıc.bendikapsamı nda,
TürkiyeOtomobilSpodarıFederasyonuMaliGenelKurulu’ nun21Aralı k2014Pazargünüsaat
13:0lYdeUniversitelerMalı1599Cad.No:6,06800AnkaraadresindeBİLKENTHotelve
KonferansMerkezi’ ndeyapı lması na,çoğunluksağlanamazsa2.toplantı nı n22Aralı k2014
Pazartesigünüaynıyerdevesaatteçoğunlukaranmaksı zı nyapı lması nakararverilmiştir.
MaliGenelKurultoplantı sıduyurularıGenelMüdürlüğümüzresmiinternetsitesinde

(https://sqm.qsb.gov.tr)veFederasyonumuzresmiinternetsitesinde(www.tosfed.orq.tr)
yapı lacaktı r.GenelKurulüyelerininkayı tişlemleribelirtilenadreste,11:00-12:30saatleri
arası ndayapı lacaktı r.Kimlikibrazetmekzorunluluğuolmasınedeniyle,üyelerinTCkimlik
belgeleriniyan!anndabulundurmalarıgerekmektedir.
GenelKurulUyelerineilanenduyurulur.Saygı ları mı zla
TürkiyeOtomobilSporlarıFederasyonuYönetimKurulu
GUNDEM
1.Haziruncetvellerinindelegelertarafı ndanimzalanması ,toplantıyetersayı sı nı n

bulunduğununilanı
2.Açı lı ş,SaygıDuruşuveiştiklalMarşı ’ nı nokunması ,
3.DivanBaşkanıveDivanUyelerinin(1Başkan,1Başkanyardı mcı sıve2üye)seçimi,
4.MaliGenelKurulDivanKurulunaGenelKurultutanakları nıimzalamayetkisiverilmesi,

gündeminokunmasıveoylanması ,
5.FederasyonBaşkanı nı nkonuşması ,
6.YönetimKurulunun05/07 /2013- 31/ 12/ 2013dönemiile01/ 01/ 2014-30/11

/ 2014dönemineilişkinfaaliyetraporuvemaliraporunokunması ,görüşülmesive
yönetimkurulununhesapvefaaliyetlerindenötürüibrası ,

7.DenetimKurulu’ nun05/ 07/ 2013-31/ 12/ 2013dönemiile01/ 01/ 2014- 30/ 11
/ 2014dönemlerineilişkinraporununokunması ,görüşülmesiveibrası ,

8.01/ 12/2014-31/12/2014dönemiile01/ 01/ 2015-30/11/2016dönemibütçe
tasarı larıvefaaliyetprogramları nı ngörüşülmesiveonaylanması ,

9.Gerektiğindebütçeharcamakalemleriarası ndadeğişiklikyapmakonusundaYönetim
Kurulunayetkiverilmesi,

10.YönetimKuruluna;GençlikveSporBakanlı ğıMakamı nasunulantaahhütnameesasları
kapsamı ndaborçlanma,taşı nmazmalalı mı ,satı lmasıvekiralanmasıileuluslararası
Federasyonakarşımalitaahhütlerdebulunmakiçinyetkiverilmesi,

11.Dileklervekapanı ş.
GöksuEvleriKartopuSok.Bi68/AAnadoluhisarıKavacı k- ISTANBUL

Tel:02164651i55-56Fax:0216465i157
E-mail: webadresi:www.tosfed.org.tr;1]

ISTANBULBÜYÜKŞEHİRBaEDIYEBAŞKANUĞİNDAN;0]

İHALEİLANI
TAŞIPAZSAİİŞYAPILACAİCİİR.

MülidyetiBeledı yemı zealtveaşağı da belirtilentaşı nmazı nsatı şılşininihelesi
yapı lacaklı r.
1)EncilmenKayı tNo:3505
2)Taşı nmazaDekBlgler
e)İN:Istanbul b)İlçesi:Pendik
d)PattaNo:- e)AdaNo:i858
g)Yflzölçflmü:336m2 h)Satı lacakHlsseOranı :Tamamı
DImerDunı mu
k)VicfiyeslOlup
ı )Adres(Cadde-Sakak-No)
3)Muhaı nmenBedell
4)GeçiciTenı lnatı
5)IhaleTwIhlveSaati
6) Ihelenln Yer

: KonutAlanı
:Yok
: Batı (Yeni)Mah.SüreyyaPaşaCad.
: 1.008.000.-TL
: 30.240.-TL
: 03Aralı k2014-13:00
: IstanbulBüyükşehlrBelelyeBaşkanlı ğıEncümen
Salonu

7)İhieUsulü : FonlarIhaleYönetmeliğinin38.maddesineistinaden
Açı kTeklifUsulü

8)İhaleşatnamesi :MeskenMüdürlüğü’ ndensatı nalı nabiliryadaaynıyerde
ücretsizgörülebilir.
FuatpaşaCad.No:26Mercan/iSTANBUL
Tel:02124553330 Fac02i244951 07

9)ŞatnaneBedel :500.-TL
10)İhaleyekatı lmakisteyeı ı lerdenistenenbelgelec
a)NüfuscüzdansuretivelkametgahbelgesiyadaTC.KimlikNumaralannıihtivaeden
“NüfusCüzdanı ”,“SürücüBelgesi”veya“Pasaport”ibrazı(GerçekkIşIler)
b)2886sayı lıDevletihaleKanunu’ ndabelirtilenGeçiciTeminat
c) katı lı nmasıhalindeNotertasdikli
d)Teklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenihaletarihiitibariylesonbiryı liçerisindedüzen-
lenmişnotertasdlklImzasIrIcÜIeII(TüzelKişiler)
e)Mevzuatıgereğitüzelkişiliğinsicilinekayı tlıbulunduğuTicaretve/veyaSanayi
Odası ndan,ihaletarihiitibariylesonbiryı liçerisindealı nmı ş,lflzelldşillğln81dBkayı tlı
olduğunadairbelge(TüzelKIşler)
t)YabancıisteklileriçinTürkiye’ degayrimenkuledinilmesineilişkinkanunişartlarıtaşı mak
veTürkiye’ detebligatiçinadresbeyanı
g)Ortakkatı lı molmasıhalindeOrtaklı kBeyannamesi
h)Gayrimenkulsatı nalı nması nailişkinibaretSicilindenalı nmı şYetkiBelgesl(TüzelKIşIler)
ı )Yabancıisteklilerinsunacaklarıyurtdı şı ndadüzenlenmişhertürlübelgeninTürkiye
Cumhuriyetikonsoloslukları ncatasdikedilmişveyaapostilşerhinihaviolmasıgerekmektedir.
11)NüfusCüzdansuretiveikametgahgetirmeyengerçekkişiler,kimlikpaylaşı msistemi
kayı tları nı nteyidiiçinihalesaatindenönceEncümenMüdürlüğü’ ne(IstanbulBüyükşehir
BelediyeBaşkanlı ğıKemaipaşaMah.ŞehzadebaşıCad.No:2534134Fatih/İSTANBUL)
başvurmalarıgerekmektedir.
12)Ihaleyekatı lmakisteyenlerin,ihalesaatindenönceihaleşartnamesiniincelemelerive
tekliflerinideşartnamedebelirtilenşartlarçerçevesindevermelerigerekmektedir.

İLANOLUNUR.

GÖZLEM

Erkan AYDOĞANOĞW
erkanaydogan©gmail.om

SPORLARIFEDERASYONU

c)Cinsi:Arsa
1)ParselNo:6
1)Hallhazı cBoş

7)İhaleUsuNİ

8)İhaleşertı ı amesl

didönemlerindehalkı n
zenginleştiğiniiddia
ediyorlar.Haksı zlı ketme-
yelim,söylediklerinde
elbettedoğrulukpayı
var.Şöyleki,2002yIlı n-
daTürkiye’ desadece4
tane dolarmilyarderi
varken,bugünküyüksek
dolarkurunarağmen
dolarmilyarderisayı sı
37’ yeçı kmı ş.Türkiye,

zenginlerleyoksullararası ndaki
gelireşitsizliğindeRusyaileyarı şı yor.
Dünyanı nüçüncübüyükekonomisi
olanJaponya’ dabiledolarmilyar-
derisayı sı nı nsadece15olduğu
düşünüldüğünde,Türkiyeekonomisi-
ninson12yı ldakimleri
zenginleştirdiğidahaiyianlaşı lı yor.

Resmiverileregöre,Türkiye’ de
tüketicikredisiborcumiktarıson12
yı lda136kat,kredikartıborcuise
17katartmı ş.2002yı lı ndahalkı n
tüketicikredisive kredikartı borcu
sadece6.3milyarTLiken,ekonomi-
nin“uçuşageçtiği”son12yı liçinde
tam55katartarak,toplamda341
milyarTL’ yeulaşmı ş.Sözkonusu
borçlariçindeası ldikkatçekici
olan,toplamhanehalkıborçlanma-
sı nı nyüzde40’ tanfazlası nı naylı k
geliri1000TL’ ninaltı ndaolanlarta-
rafı ndanyapı lmı şolması .Kredibar-
cuolanları nyarı sı ndanfazlası nı
yineücretliemekçileroluşturuyor.
Ödenemediğiiçinyasalicratakibi
başlatı lantüketicikredisivekredi
kartıborçmiktarI12milyarTL’ yiaş-
mı şdurumda.Bumiktarı n2002’ de
sadece278milyonTLolduğunuha-
tı rlatmaktafaydavar.

Türkiye’ de12milyonayakı nki-
şininaylı kgeliriasgariücretin
üçtebirindenazolduğuiçinGenel
Sağlı kSigortası(GSS)primleri
devlettarafı ndanödeniyor.Geçtiğimiz
aylardaprimlerinbir kı smı
yatı rı lmadı ğıiçinçoksayı dayurttaşı n
mağdurolduğubası nayansı dı .
Sağlı kveeğitimharcamaları nda
halkı ncebindenyaptı ğı
harcamalar,merkezibütçe rakamları yla
yarı şı rhalegeldi.

Heryı laçı klananhormonlu
büyümerakamları nı nyarı sıkadar
bileistihdamyaratı lamaması nı n
bedelinipeş peşe açı klanan“teşvik
paketleri”,“vergiveprimaffı ”ile
zenginleşenpatronlardeğil,

UÇAN EKONOMİ,

BATAN EMEKÇİ!

Eski

Yunan’ daekonomibirevin
malvarlı ğı nıyönetmesanatı
olaraktanı mlanı rmı ş.0

dönemdeetkialanıevdenibaretolan
ekonomininanlamızamaniçinde
farklıiçeriklerkazanmı şolsada,
özellikleemekçiailelerinin“geçimi”
açı sı ndanilkanlamı nıkoruduğunu
söylemekmümkün.

Kapitalizmdeinsanlar,ancak
üretilenürünleritalepettiklerinde
veo malıtüketebildiklerinde,
“tüketici”kimliğinikazandı klarıölçüde
değerliyken,tüketicikimliğinden
uzaklaştı kçagiderek
değersizleşiyorlar.Çünkükapitalistsistemaçı -
sı ndan“tüketimeğilimiyüksek”
olantüketiciler,“tüketimeğilimi
düşük”alanlaragöreçokdaha
önemlivedeğerlikabulediliyor.

Türkiye’ deemekçiailelerinta-
mamı nayakı nıgeçimlerinibüyük
ölçüdeborçlanaraksürdürmeye
çalı şı rken,enflasyonveişsizliktehdi-
dinisüreklienselerinde
hissediyorlar.Hersofrayaoturdukları ndabir
sonrakigününası l
kurtaracakları nı nhesabı nıyapı yorlar.Bunedenle
“kriz”ve“istikrar”kelimelerininan-
lamıişçiveemekçileriçinsiyasetçi-
lerden,iktisatçı lardançokfarklı an-
lamlariçeriyor.

Emekçiaileleri,televizyonve
gazetelerdesüreklipiyasa,borsa,
dövizvefaizgibiekonomikterimlerin
tartı şı ldı ğıbirortamda,entemel
ihtiyaçları nıbilekarşı lamakta
zorlanı yorlar.Emekçileringündelikyaşa-
mı nı nsomutbirparçasıhaline
gelengeçimkrizi,ekonomikverilerin
göreceolumluolduğudönemlerde
bilefazladeğişiklikgöstermiyor.

Iktidartemsilcilerivemedyadaki
sözcüleriherağı zları nıaçtı kları nda
“EskiTürkiye”ile“YeniTürkiye”
kiyaslamasıyaparken,kendi
dönemlerindeekonomininuçuşageçtiğini,
milligelirinikikatı naçı ktı ğı nı ,ken-

m ...-ı I

ISTANBULBÜYÜKŞEHİRBELEDİYEBAŞKANUĞİNDAN;0]

enflasyonveişsizliktehdidi
altı ndayaşammücadelesiverenişçive
emekçiaileleriödüyor.

b)Uçesi:Eyüp
e)AdaNa:887
h)Satı lacakHlsseOranı :Tamamı

ANMA

c)Cinsi:Arsa
I:ıPerselNo:1
l) Işgallı

İHALEİLANI
TAŞINMAZSAİİŞIYAPILACAI(İİR.

MülkIyatiBeledlyemlzealtveaşağı daOzelllldedbelirtilentaşı nmazı nsatı şıIşInInIhalesi
yapı lacaktı r.
1)EncümenKayı tNo:3303
2)Taşı nmazaDekBlgler.
e)İN:Istanbul b)Ilçesl:Kağı thane c)Cinsi:Arsa
d)PaftaNa:-- e)AdaNa:4376 1)PerselNa:7

152m2 h)Satı lacakHlsseOranı :Tamamı 1)Haihazı r:Işgalhi
1)lmerDuı ı ı mu : KonutAlanı
k)ValdilyeslOlup :Yok
1)Adres(Cadde-Sokak-No): Merkez(Talatpaşa)Mah.GülbulduSok.
3)Muhanı metıBedeli : 197.600-TL
4)GeçiciTeminatı : 5.928.-TL
5)İhaleTarihiveSaati : 03Aralı k2014- 13:00
6) : IstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanlı ğıEncümen

SalonuSaraçhane/lstanbul
7)İhaleUsulü : FonlarihaleYönetmeliğinin38.maddesineistinaden

Açı kTeklifUsulü
8)İhaleşatnaı nesi :MeskenMüdürlüğü’ ndensatı nalı nabiliryadaaynıyerde

ücretsizgörülebilir.
FuatpaşaCad.No:26Mercan/ISTANBUL
Tel:02124553330 Fax:02124495107
:175.-TL

10)kialeyekatı lmakisteyenlerdenistenenbelgelec
a)NüfuscüzdansuretivelkametgahbelgesiyadaTC.KimlikNumaraları nıihtivaeden
“NüfusCüzdanı ”,“SürücüBelgesi”veya“Pasaport”ibrazı(GerçekkIşIler)
b)2886sayı lıDevletihaleKanunu’ ndabelirtilenGeçiciTeminat
c) katı lı nmasıhalindeNotertasdikliVekUletnerne
d)Teklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenihaletarihiitibariylesonbiryı liçerisindedüzen-
lenmişnotertasdlklImzasirldileri(lOzelKişiler)
e)Mevzuatıgereğitüzelkişiliğinsicilinekayı tlıbulunduğuTicaretve/veyaSanayi
Odası ndarı ,ihaletarihiitibariylesonbiryı liçerisindealı nmı ş,tflzelldşlllğlnsldlekayı tlı
olduğunadairbelge(flizelKişler)
f)YabancıisteklileriçinTürkiye’ degayrimenkuledinilmesineilişkinkanunişartlarıtaşı mak
veTürkiye’ detebligatiçinadresbeyanı
g)Ortakkatı lı molmasıhalindeOrtaklı kBeyannamesi
h)Gayrimenkulsatı nalı nması nailişkinlicaretSicilindenalı nmı şYetkiBelgesi(TüzelKişiler)
1)Yabancıisteklilerinsunacaldarıyurtdı şı ndadüzenlenmişhertürlübelgeninTürkiye
Cumhuriyetikonsoloslukları ncatasdikedilmişveyaapostilşerhinihaviolmasıgerekmektedir.
11)NüfusCüzdansuretiveikametgahgetirmeyengerçekkişiler,kimlikpaylaşı msistemi
kayı tları nı nteyidiiçinihalesaatindenönceEncümenMüdürlüğü’ ne( IstanbulBüyükşehir
BelediyeBaşkanlı ğıKemalpaşaMah.ŞehzadebaşıCad.No:2534134Fatih/İSTANBUL)
başvurmalarıgerekmektedir.
12)Ihaleyekatı lmakisteyenlerin,ihalesaatindenönceihaleşartnanı esiniincelemelerive
tekliflerinideşartnamedebelirtilenşartlarçerçevesindevermelerigerekmektedir.

11MOLUNUR.

Kaptan,Devrimve
sosyalizmmücadelen her

anki mücadelemizde
yolumuzuaydı nlatı yor.

Mücadelebayrağı nelimizde
daha dayükseklerde
dalgalanmayadevam

ediyor.Seniunutmadı k,
unutturmayacağı z.

IL

‘ ::‘

. ..

DersimIl GenelMeclisUyesi:
DermanTarancı ve Mersin’ den

yoldaşlan

S.NOİHBARNAMEFiŞNO VERGiNO TCKİMLiKNO VKODUVERGlDÖNEMİSOYADI-ADI-
UNVANI

ADRESLERl VERGİ
TOPLAMI

CEZA
TOPLAMI

İHB.TOPLAMI

201411111350400000024530017791 29797333924001508/2008-08/2008iSMAİLGÜZELGÜMÜŞPALAMAH.SARPSK.
NO:8/iAVCILAR/iSTANBUL180.702,00542.106,00 722.808,00

1 201411111350400000044530017791297973339240015 1Z/2008-1W2008ISMAİLGÜZELGÜMÜŞPALAMAH.SARP5K.
NO:8/iAVCILAR/İSTANBUL415.572,661.246.707,981.662.290,64

c)CInsI:Arsa
f)PerselNa:50
0 Haihazı r:Işgalhi

EsenlerVergiDairesiMüdürlüğümükelleflerineaitolupyukarı daadı ,soyadıveunvanıyazı lımükellefleradı nasalı nanvergivecezalarnedeniyletanzimolunanihbarnamelerbilinenadres-
lerindebulunamamalarınedeniyletebliğedilemediğinden213sayı lıV.U.K.’ nun103-106.maddelerineistinadenvergidairesinceilankoymayamahsusyerineası lması nıizleyenonbeşinci
gününilantarihiolduğuilgililerinilantarihindenbaşlayarakbirayiçindebizzatveyabilvekalemüracaattabulunmalarıveyahuttaahhütlümektupveyatelgraflaaçı kadreslerinibildirmeleri
halindekendilerinesüreilekayı tlıresmitebliğyapı lacağı ,ayı nsonundamüracaattabulunmayanveyaaçı kadreslerinibildirmeyenlerhakkı ndailantarihindenitibarenbirayı nsonundatebliğ
yapı lmı şsayı lacağıilanolunur.;1]

BAStI

1 Ci

S.NOİHBARNAMEFİŞNO VERGİNO TCKİMLİKNOVKODUVERGİDÖNEMİSOYADI-ADI- ADRESLERİ VERGİ
TOPLAMI

CEZA
TOPLAMI

İHB.
TOPLAMI

201411111350400000034530017791297973339240015 İSMAİLGÜZELGÜMÜŞPALAMAH.SARP5K.
NO:8/1AVCILAR/İSTANBUL152.352,00457.056,00609.408,00

2 201309171350300000043880627823 909706/2010-06/2010 FINATEKSTİLİNŞAAT
SAN.VEİİC.LTD.ŞTİ.

GENÇOSMANMAH.GÜNAY5K.
NO:5GÜNGÖREN/İSTANBUL11.407,6517,111,48 28.519,13

EsenlerVergiDairesiMüdürlüğümükelleflerineaitolupyukarı daadı ,soyadıveunvanıyazı lımükellefleradı nasalı nanvergivecezalarnedeniyletanzimolunanihbarnamelerbilinenadres-
lerindebulunamamalarınedeniyletebliğedilemediğinden213sayı lıV.U.K.’ nun103-106.maddelerineistinadenvergidairesinceilankoymayamahsusyerineası lması nıizleyenonbeşinci
gününilantarihiolduğuilgililerinilantarihindenbaşlayarakbirayiçindebizzatveyabilvekalemüracaattabulunmalarıveyahuttaahhütlümektupveyatelgraflaaçı kadreslerinibildirmeleri
halindekendilerinesüreilekayı tlıresmitebliğyapı lacağı ,ayı nsonundamüracaattabulunmayanveyaaçı kadreslerinibildirmeyenlerhakkı ndailantarihindenitibarenbirayı nsonundatebliğ
yapı lmı şsayı lacağıilanolunur.

72992 BASNI


