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H emen hepimiz, zaman zaman
stresli ve zor günler geçiririz. Kaldı
ki, günümüz koşullarında zorlu bir

süreçten geçmeyen de yok gibidir. Böyle za-
manlarda aile ve arkadaş desteğinizin güçlü
olması insanlara zorlu ve stresli süreçlerden
geçerken yardımcı olmakla kalmaz, aynı za-
manda çoğu zaman stresli dönemlerden psi-
kolojik olarak hasar görmeden çıkılmasına
da yardımcı olur. Ancak maalesef iyi bir sos-
yal desteğe sahip olmak, her zaman ve her
sorunda tam bir koruyucu ya da iyileştirici
değildir. Stresin büyüklüğü, yapısı ya da bazı
durumlarda bir psikiyatrik hastalığa olan
genetik eğilimin durumu değiştirir. Sorunun
aile ve arkadaş desteğiyle halledilebilecek se-
viyenin çok üzerinde bir şiddette olması bizi
çıkmaza sürükleyebilir. Sorun çok şiddetli
olmasa bile, aile fertleriyle paylaşmamızın
mümkün olmadığı bir konuya dair de olabi-
lir. Öte yandan, bize gönülden bağlı insanlar
bizim tarafımızı fazlaca tutarak sorunları-
mızı objektif bir şekilde değerlendirmemizi
zorlaştırabilir. Bazen de tam tersi, yakınları-
mızın bize dair geçmişten kalma birtakım
önyargıları bizi tam olarak anlamalarını 
engelleyebilir.

Eğer yaşadığınız sorun normalden 

şiddetliyse, çok uzun sürdüyse veya konu 
itibariyle yakınlarınızla paylaşmanız duru-
munda objektif olamayacaklarını düşünüyor-
sanız, arkadaş desteğinden daha fazlasına;
yani profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyu-
yorsunuz demektir. Bu tür durumlarda bir
psikoterapiste başvurmak, sorunu ele 
almanın en ideal yollarından biri olabilir

Yapılan son araştırmaların ortaya koy-
duğu en çarpıcı bulgulardan biri de psikote-
rapi sürecinde terapistle kurulan ilişkinin
çok ciddi oranda iyileşmeye katkıda bulun-
masıdır. Bu konuyu biraz daha açacak olur-
sak ilişki bağlamında kişinin kendini yeniden
tanıması, tanımlandırması ve yapılandırması
söz konusu olabilir. Bu ilişkinin temel özel-
liklerine baktığımızda yargılamayan, aşağı-
lamayan, korkutmayan, varoluşa saygılı,
kabul eden, onaylayan bir ilişki profili 
olduğu ortaya çıkıyor.

Bir bebeğin ilk yıllarına gittiğimizde
anne-bebek ilişkisi bağlamında bebeğin ruh-
sal ve fizyolojik ihtiyaçlarını gidermesi ge-
rekmekteyken anneden, çevreden veya başka
bir sepebten bu ihtiyaçların karşılanama-
ması halinde bebeğin ruhsal dünyasında bir
takım kırılmalar, takılmalar veya eksiklikler
meydana gelmektedir. Bu bebek bir yetişkin

olduğunda bedenen büyüse
bile ruhsal olarak takıldığı o yaşta kalır.
Yani aslında karşımızda yetişkin görünü-
münde ruhsal bir bebek vardır. Bu bebek
anne tarafından karşılanmayan ihtiyaçları-
nın eksikliğini gidermek için çeşitli yollara
başvurur. Bu yollar zaman zaman işe yarar
veya yaramaz.

Kişi eğer farkında değilse ki çoğu insan
farkında olmadan yaşıyor ve ihtiyaçlarını
bastırarak yok sayma yoluna gidiyor. Fakat
bu ihtiyaçlar dayanılmaz bir hal aldığında
bazı yollardan bizimle iletişime geçiyor. Bu
bazen bir depresyon, bazen obezite, bazen
alkol bağımlılığı bazen cinsel bozukluklar
olarak ( bu liste uzayıp gider) karşımıza çı-
kıyor. Yani psikojenik alt kökenli bu prob-
lemler bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor.
Kişi ruhsal olarak son raddeye geldiğini hi-
settiğinde bir arayış içerisine giriyor. Bu
arayışın nihai sonucu da psikoterapiye çıkı-
yor. Bu anlamda psikoterapi kişinin takılı
kaldığı ruhsal evreyi saptayıp, o evrenin ih-
tiyaçlarını gidererek kişinin bir sonraki 
evreye geçmesini ve ruhsal gelişimini 

tamamlamasını hedef alır.
Psikoteapi için ruhun yeniden doğuşu di-

yebiliriz. Bu doğumun sancılı ve acı veren
tarafında terapistin hasta ile kurduğu gü-
venli ilişki Psikoterapiyi iyileştirici hale ge-
tirmektedir. Yine bebeğin ilk yıllarına
gittiğimizde kendini tanımlaması ve kendilik
aktivasyonunu gerçekleştirmesi bir ilişki üze-
rinden gerçekleşmektedir diyebiliriz. Bebek
kendini bakım verenin(annenin) bakışları
davranışları, konuşmaları, dokunmaları üze-
rinden tanımlar. Bir diğer deyişle kendini
anne üzerinden var eder. Psikoterapi de kişi-
nin kendini bu ilk ilişkiye benzer bir ilişki
bağlamında var etmesine olanak sağlar.

Psikoterapi için yeniden doğuş diyebiliriz.
Terapi odasını bir annenin rahmine benzete-
cek olursak, kişi kedini orada yeniden doğu-
rur. Bu doğumun ardından kişinin kendini
tanımlaması, hayatı tanımlaması ve çevre-
sindeki ilişkide olduğu insanları tanımlaması
yeniden anlam bulur, değişir ve iyileşir.

MyLife Psikolojik Danışma: Psikotera-
pist, psikolojik destek ihtiyacında olan kişi-
lere profesyonel bir çerçeve dahilinde destek
veren, aldıkları psikoterapi eğitimleriyle 
psikoterapi konusunda uzmanlaşmış kişilere
denir.

EĞER;
Kendimi sık sık karamsar, yalnız ve 

umutsuz hissediyorum,

Kafama takılan saçma düşünceler 
hayatımı olumsuz etkiliyor,

Acil ve önemli işlerimi erteliyorum, 
zamanı etkili kullanamıyorum,

Etrafımdaki insanlara nasıl 
güveneceğimi bilemiyorum,

İstediğim düzeyde bir ilişki 
yaşayamıyorum,

Evlilik ilişkilerinde sorunlar yaşıyorum,
Kendimi sosyal ortamlarda yetersiz 

görüyorum,
Kendimi yeterince ifade edemiyorum,
Kendime güvenimi yetersiz görüyorum,
Çevremdeki insanlarla iletişim 

problemleri yaşıyorum,
Başarı ve motivasyon problemim var,
Sınav kaygısı ve stresle nasıl baş 

edeceğimi bilemiyorum,
Ders çalıştığım halde başarılı olamıyorum,
Gelecek ve Meslek seçimi ile ilgili 

kaygılarım var,
Çocuklarımın gelişiminde sorunlar 

yaşıyorum,
Kendimi daha iyi tanımak ve kişiliğimi 

geliştirmek için profesyonel yardıma ihtiyacım
var, diyorsanız.

YENİDEN RUHSAL DOĞUM VE 
İYİLEŞME SÜRÜCECİNDE PROFESYO-
NEL YARDIM ALMAK İÇİN  PSİKOTERA-
PİSTLER İLE İLETİŞİME GEÇİN ONLAR 
SİZE YARDIMCI OLABİLİRLER.

Yeniden ruhsal doğum nasıl olur?
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İşte, okulda, otobüste ve sokakta kısacası günlük hayatın koşturmacası içinde birçoğumuz anidan rahatsızlanan insan-
larla karşılaşmışızdır. Sıcaktan bayılan ya da yediği birşeyden dolayı zehirlenen insanlara ilk müdahale yapmayı biliyor
musunuz? Eğer cevabınız hayırsa sizin için düzenlediğimiz bu hayat kurtaran 7 ilk yardım önerisine bir göz gezdirin

M etrobüste yanınızda ani-
den bayılan kadın ya da
gittiğiniz sinemada bo-

ğazına mısır kaçan bir adam... O
anda ne yaparsınız? Tabiki o kişiye
yardım edersiniz. Peki ama nasıl?
Bu konuda bilgi sahibi değilseniz
kaş yapayım derken göz çıkarabi-
lirsiniz. Sokakta, evde, gündüz,

gece… Boğaza bir şey kaçmasın-
dan zehirlenmeye, yanıktan kalp
krizine… Hiç beklemediğimiz bir
anda kapımızı çalabilecek ciddi
kazalarda ya da sağlık sorunla-
rında ilk yardım uygulamalarına
ne kadar hazırız? Hiç şüphesiz pek
çoğumuz acil durumlarda ilk yar-
dım tekniklerini bilmiyoruz! Acı-

badem Mobil Sağlık Doktoru
Hazal Akgün,“Acil durumlarda
sağlık ekipleri gelinceye dek yapı-
lan müdahaleler doğru olmadığı
zaman kişiye maalesef daha fazla
zarar verilebiliyor hatta ölümle so-
nuçlanabiliyor. Hızlı ve doğru ilk
yardım uygulamaları ise hayat
kurtarıyor. Bunun için ilk yardım

eğitimi almayı ihmal etmeyin”
diyor. Dr. Hazal Akgün, her yıl
Eylül ayının 2. Cumartesi, farkın-
dalık yaratmak amacıyla kutlanan
Dünya İlk Yardım Günü kapsa-
mında, en sık karşılaşılan kazalar
ve sağlık sorunlarında ilk yardım
uygulamalarını anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Assoc Prf. Dr. Utku KIZILTAN

HAYAT KURTARAN 
7 İLK YARDIM ÖNERİSİ

1- Bayılma
Hasta ya da yaralıyı sırt üstü yatırın ve
ayaklarını 30 cm yukarı kaldırın. Solu-
num yolu açıklığını kontrol edin, üzerini
sıkan giysilerini gevşetin. Kusuyorsa ba-
şını yan pozisyonda tutun. Hastanın bi-
linci açık değilse derhal ambulans
çağırın. Ayılması için tokat atmak, sars-
mak, su dökmek, alkol ya da kolonya
koklatmak gibi hareketlerden kaçının.

2- Yanık
Derhal ambulans çağırın ve yanık bölge-
sini tazyiksiz akan su altında tutun. Şiş-
liğe karşı saat, yüzük, bilezik vb takıları
çıkarın. Yanan bölge genişse veya de-
rinse, olası bir şok tablosunu önlemek
için 1 litre suya 1 çay kaşığı tuz katıp içi-
rin ya da maden suyu içirin. Yanan yere
diş macunu, yoğurt, işe yarayacağını dü-
şündüğünüz kremler vb sürmeyin. Aksi
halde yanan bölge enfeksiyon kaparak
daha fazla zarar görebilir. Sıcak gibi aşırı
soğuk da yanığa sebep olacağından
yanık bölgesine doğrudan buz uygula-
mayın.

3- Kalp Krizi
Acıbadem Mobil Sağlık Doktoru Hazal
Akgün, “Hastayı derhal en yakın sağlık
kuruluşuna götürün veya ambulans ça-
ğırın. Ambulans gelinceye kadar hareket-
siz kalmasını sağlayın. Giysilerini
gevşetin ve sakinleştirin. Bilinci açıksa
hastayı ‘yarı oturur’ pozisyonda (sırta yer
ile 45 derece açı oluşturacak şekilde po-
zisyon verin) bekletin. Ortam havadar
değilse camları açın. Bilinç kapalı, nabız
alınamıyor veya solunum durmuşsa; sa-
dece ilkyardımcı sertifikası olan kişiler
temel yaşam desteğine başlayabilir!
Doğru yapılmayan müdahaleler kişiye
daha fazla zarar verebiliyor hatta ölüme
yol açabiliyor. Doğru ve hızlı ilk yardım
uygulamaları ise hayat kurtarıyor. İlk yar-
dım eğitimi almayı ihmal etmeyin” diyor.
Hastayı sırt üstü yatırmayın, efor harcat-
mayın, öksürtmeye çalışmayın. Kalp kri-
zinde ilk yardım rehberlerinde
öksürtmenin yeri yoktur. Çünkü ök-
sürtme, kalp krizi şüpheli hasta için ka-
nama vb istenmeyen sonuçlar
doğurabilir.

4- Havale
Yüksek ateşte çocukların her zaman ha-
vale geçirme riski olduğu bilinmeli. Ço-
cuğun koltuk altını, kasıklarını, el
bileğinin içleri gibi eklemlerini ılık suyla
ıslatılmış bezle silin. Hastayı ılık suyla ıs-
latılmış havlu ya da çarşafa sarın. Ateş
bu yöntemle düşmüyorsa oda sıcaklı-
ğında küvete sokun ve duş almasını sağ-
layın. Ateş düşmezse tıbbi yardım isteyin.

Çocuğu çok soğuk suyun altına tutma-
yın. Titrediği veya üşüdüğünü söylediği
için ateşli çocukları sıkı giydirmek, kalın
örtülerle örtmek ölümcül sonuçlar doğu-
rabilir!

5- Zehirlenme
Sindirim yolu ile zehirlenmede sadece
ağız zehirli maddeyle temas etmişse su
ile çalkalayın. Zehirli madde el ile temas
etmişse sabunlu suyla yıkayın. Acil am-
bulans çağırın. Solunum yolu ile zehir-
lenmede, cam, kapı vb açarak ortamı
havalandırın ya da hastayı temiz havaya
çıkarın. Rahat nefes alabilmesi için yarı
oturur pozisyonda tutun. Acil ambulans
çağırın. Özellikle yakıcı maddenin alın-
dığı ve hasta, yaralının ne yiyip ne içtiği-
nin bilinmediği durumlarda hastayı
kusturmayın. Kimyasal maddelerde kus-
turma geçtiği yollarda tahribat yaratabili-
yor.

6- Kan şekerinin düşmesi
Acıbadem Mobil Sağlık Doktoru Hazal
Akgün, “Kan şekerinin ani düşmesi so-
nucu kişide terleme, hızlı nabız, titreme,
yorgunluk, bulantı ve aniden acıkma
hissi ortaya çıkar. Kan şekeri çok düşük
olan hastalarda bilinçte alkol almış gibi
değişiklikler olabilir. Böyle birini gördü-
ğümüzde bu durumu aklımıza getirme-
miz gerekir. Hastanın bilinci yerindeyse
şekerli su verin. 15-20 dakikada düzel-
mezse sırt üstü yatırarak ayaklarını 30
cm. kaldırın ve derhal ambulans çağırın.
Kan şekeri düşük hastanın 2 adet kesme
şeker yemesi hayat kurtarıcı olabiliyor”
diyor. Hastanın bilinci yutamayacak
kadar veya komutlarınıza yanıt vereme-
yecek kadar karışık ya da kapalı ise ağız
yoluyla bir şey vermeye çalışmayın.

7- Boğaza bir şey kaçması
Bilinci açıksa da kapalıysa da hemen mut-
laka ambulans çağırın. Bu arada kişi nefes
alabiliyorsa ve bilinci açıksa öksürtün. Sır-
tına iki kürek kemiği arasına 5-7 kez vurun.
Cisim çıkmadıysa arkadan sarılıp gövde-
sini kavrayın. Bir elinizi yumruk yaparak,
başparmak çıkıntısını midenin üst kısmına,
göğüs kemiğinin altına yerleştirin. Diğer
elinizle, yumruk yapılan elinizi kavrayın.
Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırın.
Cisim çıkıncaya kadar tekrarlayın. Bilinç
kapalıysa ambulans gelene kadar temel
yaşam desteği uygulaması yapın. Temel
yaşam desteği uygulamasını sadece ilkyar-
dımcı sertifikası olan kişiler yapabilir! Kişi-
nin boğazına kaçan cismi elinizle
çıkarmaya çalışmayın. Aksi takdirde cismi
daha ileri itip solunum yollarını kapatma-
nıza neden olabilir.

Ilk yardIm
bIlIyor
musunuz?

10 saniyede
kanser teşhisi

Bilim dünyasından ezber bozacak
bir haber geldi. Bilim insanları,
kanserli hücreleri 10 saniye içinde

saptayan kalem büyüklüğünde cihaz üretti.
ABD'deki Teksas Üniversitesinde yapılan ve
Science Translational Medicine dergisinde
yayımlanan araştırmaya göre, kanser hücre-
lerinin hızlı büyüme ve yayılma dürtüsünden
yararlanarak kanser tespitleri yüzde 96 ora-
nında doğru olan bir cihaz geliştirdi. Cihaz,
kimyasal yapıları sağlıklı hücrelerden ol-
dukça farklı olan
kanser hücreleri
belirlemek için
kanserli oldu-
ğundan şüp-
helenilen
kısma değ-
dirildi ve oraya küçücük bir
su damlası bıraktı. Canlı hücrelerde bulunan
kimyasal maddelerin nüfuz ettiği damlacık,
kalem tarafından analiz için tekrar emildi.
Kalem büyüklüğündeki cihazın yaptığı tüm
işlemler, 10 saniye içerisinde gerçekleşti.

Parmak izi üretti

Cihaz daha sonra, binlerce kimyasalı aynı
anda ölçebilen büyük bir spektrometreye ta-
kıldı. Spektrometre, doktorların nasıl bir do-
kuyla karşı karşıya olduklarını gösteren
kimyasal bir parmak izi üretti. Bilim insan-
ları, yeni geliştirilen teknolojiyle tümörlerin
çok daha hızlı, güvenli ve kesin bir şekilde
kaldırılma imkanı oluştuğunu bildirdi.

Üroonkoloji Derneği Genel Se-
kreteri Prof. Dr. Güven Aslan ve
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Özgür Yaycıoğlu, "Dünya Üro-
loji Haftası” nedeniyle  prostat kan-
serindeki cerrahi tedavi hakkında
son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.

Prostat hastalıklarının yaş ilerle-
dikçe arttığına dikkat çeken Prof. Dr.
Özgür Yaycıoğlu, gelişen teknolo-
jiyle birlikte erken evrede prostat
kanserinin tanısının konulabildiğini
söyledi. Uzak yayılım (metastaz)
yapmamış prostat kanseri tedavi-

sinde sıklıkla kullanan uygulama
yönteminin aktif izlem, ışın tedavisi
ve cerrahi tedavi olduğunu belirten
Aslan, “Prostat kanseri tanısı alan
hastalar için bu tedavi yöntemlerin-
den hangisi veya hangilerinin uygun
olabileceği yapılan tetkik ve 
değerlendirmeler sonrasında hasta
ve hekim tarafından beraberce 
kararlaştırılır. 

Erkekler bu haber size!



M OT ekipleri, Ataşehir İçerenköy Ma-
hallesi'ndeki bir okulun çevresinde
internet kafe, alkollü içki satış yerleri,

tütün ürünleri satan yerler ile park ve bahçe-
lerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde şüp-
heli kişilerin üst araması ve Genel Bilgi
Toplama (GBT) kontrolü yaptılar. Ekipler
okullar açıldığı zaman da aranan kişilerin ya-
kalanması, narkotik madde, silah ve delici ke-
sici suç aletlerinin okullara girmeden
yakalanması konusunda çalışmalar yapıyorr.

677 bin kişinin GBT'si sorgulandı

Ekipler, 2018-2019 eğitim dönemi içerisinde 57
bin 894 okulda denetim yaptı. Yapılan dene-
timler sırasında 677 bin 319 kişinin GBT bilgi-
leri kontrol edildi. 15 bin 120 kişiye idari işlem,
bin 283 kişiye ise adli işlem yapıldı. Okul çevre-
lerinde 8 bin 285 aranan kişi yakalanarak göz-

altına alındı. Suça karışan 670 çocuğun ise ai-
lesine bilgi verildi.

32 bin araç denetlendi

MOT ekipleri denetimlerini sadece okullarda
yapmıyor. Ekipler öğrenci servislerini de denet-
leyerek işlem yapıyor. Yine aynı dönemde 32
bin 304 servis aracı denetlenerek, bin 244'üne
işlem yapıldı. 70 bin 19 araç denetlenirken, 12
bin 471 araca çeşitli suçlardan işlem yapıldı.
Çalışmalarda 20 bin 94 işyeri ve park denetle-
nerek 142 işyerine işlem yapıldı.

Delici malzemeler bulundu

Ekipler, okul çevrelerinde 37 kesici delici mal-
zeme, 39'u kurusıkı toplam 69 tabanca, 10 ton
521 kilo uyuşturucu madde, 6 bin 847 paket si-
gara ile 11 bin 241 adet dal sigara olarak bili-
nen tek sigara ele geçirildi.
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ZAYÝ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ismail Batiha. 99761609096.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Tarık Antepli. 99865874994.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Nema Kousa. 99074020472.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Omran Alwan. 99336205142.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Haya Almnajed. 99342244924.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Omar Alwan. 99339205088.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Muhannad Abboud.
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Sultangazi’de felaket!
OLAY saat 14.00 sıralarında Malkoçoğlu
Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulu-
nan bir oto tamircisinde meydana geldi. İd-

diaya göre oto tamiri sırasında kaynak makinesinden
çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sü-
rede rüzgarın etkisiyle park halindeki çekicinin üzerinde
bulunan bir otomobile ve tamiri yapılan diğer araca sıç-
radı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri
sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına
müdahale etti. Çıkan yangında oto tamircisinde bulu-
nan iki otomobil kullanılamaz hale gelirken dükkanda
hasar meydana geldi. Görgü tanığı Cihan Selçuk,"Aracı

tamir ederlerken birden kıvılcımdan yangın çıktı. Rüz-
garla diğer yerlere sıçradı. İki araç ve malzemeler yandı.
Ölü ya da yaralı yok çok şükür" dedi.

Yangın güvenlik kamerasında

Yangın sırasında bir iş yerinin güvenlik kamerası da ka-
yıttaydı. Görüntülerde çevredeki vatandaşların itfaiyeye
yardım ederek ekiplerin yangına bir an önce müdahale
etmesi için itfaiye hortumunu çektikleri görünüyor. Bir
başka görüntüde ise yangın sırasında park halindeki bir
aracın alevlerden etkilenmemesi için vatandaşlar tara-
fından uzaklaştırıldığı görülüyor.
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Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul'da polis,
okul çevrelerinde denetimlere başladı. İstanbul Çocuk Şube
Müdürlüğü tarafından 18 Eylül 2017'de çalışmalarına 
başlayan Mobil Okul Timleri (MOT) okul çevrelerinde eğitim
güvenliğini etkileyebilecek her türlü sorunla ilgileniyor

Sultangazi'de oto 
tamircisinde tamir
sırasında kaynak 

makinesinden çıkan
kıvılcımdan dolayı yangın
çıktı. Yangında ölen ya da

yaralanan olmazken iki
otomobil yanarak

kullanılamaz hale geldi

OKUL CEVRELERINDE
KUS UCURTULMUYOR

Avcılar alarm verdi
Avcılar'da 5 katlı binanın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar oluştu. Burada 

oturmaya devam eden bina sakinleri binanın bir an önce yıkılıp yeniden yapılmasını 
istiyor. Binada inceleme yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "İlk incelememizde

bu bina tekrar yapılmak istendiğinde bir kat eksik yapılması gerekiyor” dedi
AVCILAR Cihangir Mahallesi
İleri sokakta bulunan bir siteye
ait 5 katlı binanın kolonları pat-

ladı. Oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin
ederken, 4 kata kadar imar izni verilen böl-
gede vatandaşlar binada oturmaya devam
ediyor. Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli buraya gelerek, binada inceleme-
lerde bulundu. Hançerli, inceleme sonrası
yaptığı açıklamada, "1987 yılında yapılmış
32 yıllık bir bina. Aslında normal beto-
narme iyi koşullarda yapılmış olsaydı 32
yıllık bir bina çok eski değil. Fakat riskli diye
tabir ediyoruz bu tür binaları. Vatandaş
kendisi karot almak suretiyle bir inceleme
yaptırmış, bir rapor almış. Bu rapor henüz
bizim elimize ulaşmadı, bize verilmedi.
Bugün buraya gelmiş olmamıza rağmen de
alamadık bu raporu. Bu raporu inceleyece-
ğiz ve binanın akıbeti ile ilgili durumu de-
ğerlendireceğiz. Teknik ekiplerimiz
değerlendirecek, tahliye edilmesi gereki-
yorsa tahliye edeceğiz. Dönüşüm için ge-
rekli işlemleri yapmak isteyecektir vatandaş.
Çünkü burada vatandaşlar oturuyor ve
konut olarak kullanıyorlar. Bu konutu
hemen yeniden yapıp tekrar oturmak iste-
yeceklerdir. Bunun için de koşullara uyuyor
mu? Uymuyor mu? diye bakmak isteyecek-
lerdir. İlk incelememizde bu bina tekrar ya-
pılmak istendiğinde bir kat eksik yapılması
gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşın yeni bir

sorunu ve zorluğu, dönüşümü engelleyen
bir zorluğu ile karşı karşıya kalacağını va-
tandaşlarla yaptığımız konuşmalardan an-
lıyorum. Burada planın bir an önce
değişmesi ve en azından mevcut yapıların
daire sahiplerinin en azından birer daireye
sahip olabilecekleri bir imara ihtiyacımız
var bu dönüşüm için" dedi.

Çocuklarımı bırakamıyorum

Bina sakinlerinden Sakine Kekeç, "Biz öl-

çümleri yaptırdık, canlı canlı mezardasınız
demişler. Ama diğer bloklarla anlaşmaya
çalışıyoruz. Onlar hiçbir şekilde yanaşma-
dığı için biz beklemedeyiz. Burada 11 blok
var ama sadece bizim blok bu raporu aldı.
Akşam toplantı olduğu halde bir çok insan
gelip konuşmak bile istemedi. Ben çocukla-
rımı bırakıp markete bile gidemiyorum.
Gece uyuyamıyorum, nereye gidersem ço-
cuklarımı peşimden sürüklemek zorunda
kalıyorum" şeklinde konuştu. DHA

Korkunç kaza
İstanbul'daki ilginç kaza geçen Haliç Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde 
meydana geldi. Mahmut Kap kullandığı motosiklet sağ şeritten gelip önüne
çıkan ve çok yavaş ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü
Mahmut Kap düşüp yerde sürüklenirken arkasındaki Seliş Hyussein çarpmanın
şiddetiyle motosikletten fırlayıp çarptıkları otomobilin üstüne düştü

KAZA sonrası motosikletin çarptığı
otomobil kazazede Seliş Hyussein'in
üstünde olmasına rağmen durma-

yıp yoluna devam etti. Seliş Hyussein sırt üstü
düştüğü otomobilin üstünde çığlıklar atıp
cama vurarak 600-700 metre ilerledikten sonra
otomobilin biraz yavaşlamasıyla atlayıp kur-
tuldu. Seliş Hyussein daha sonra koşarak ka-
zada yaralanan sevgilisi Mahmut Kap'ın
yanına gelip ona yardım etti. Bir hafta önce
meydana gelen kaza sonrası hastanedeki teda-
visi tamamlayan Mahmut Kap taburcu oldu.

Kalktığımda kız arkadaşım yoktu

Olayı anlatan Mahmut Kap "Haliç Köprüsü
üzerinde ben şerit değiştirirken aynı anda bir
otomobil önüme çıktı. Otomobil çok yavaştı,
ben frene bastım ve sinyali de çalışmıyordu,
sinyal vermeden geçtiği için duramadım, arka-
dan çarptım. Kız arkadaşım da vardı, kız arka-
daşım otomobilin tavanına düştü.
Motosiklette arkamdan fırlayıp otomobilin ta-
vanına düştü. Otomobil durmadı yaklaşık
600-700 metre ilerledi. Araç durmayınca kız
arkadaşım bağırıp çığlık atmış ve otomobil ya-
vaşlayınca kendini aşağıya atmış sonra da araç
yoluna devam etmiş. Çok büyük bir dehşet ya-
şadık, kız arkadaşım arabanın tavanına düştü
ve araç durmadı aracın durmasını bekledik,
şoförde herhalde bir problem vardı. Hiç dur-

madı yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra kız
arkadaşım otomobilin üstünden düşüp bir
kaza daha yapabilirdi. Ya da otomobilin
önüne düşebilirdi, otomobilin sürücüsü umur-
samaz davrandı. Kız arkadaşım otomobilin
üstünde olmasına rağmen ilerledi. Görüş
açımdan çıktılar o sırada ben zaten yaralıydım.
Kalktığımda kız arkadaşım yanımda yoktu ve
kız arkadaşım 5-6 dakika sonra yoldan geçen
diğer motosikletlilerin otomobili durdurmaya
çalışmasıyla otomobilden atladı. Olay böyle
bir dehşetle sonlandı" diye konuştu. 

Gsm: 0533 211 48 61  Dizdariye
Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST.  (Devlet
Hastanesi Arkası)

Otel odasında cinayet
MALTEPE'DE otelde
çıkan silahlı kavgada
bir kişi hayatını kay-

betti. Olay, Cevizli Mahallesi
30 Ağustos Caddesi'nde bulu-
nan bir otelde saat 07.00 sıra-
larında meydana geldi.
İddiaya göre, otele gelen üç
kişi 7'nci katta kalan Uğur Ak-
kaya (40) 'nın kaldığı odanın
anahtarını resepsiyon görevli-
sinden istedi. Resepsiyon çalı-
şanı odanın anahtarını
verdikten sonra üç kişi, Akka-
ya'nın kaldığı odaya gitti. Oda
içerisinde bilinmeyen bir ne-
denle tartışma çıktı. Tartışma
kavgaya dönüştü. Odaya gi-

renlerden birisi yanında bulu-
nan silahla Uğur Akkaya'ya
ateş açtı. Şüpheli 3 kişi odanın
kapısını kilitleyerek otelden ay-
rıldı. Silah seslerini duyan otel
çalışanları koşarak 7'nci katta
çıktı. Odaya giren çalışanlar
Akkaya'nın yerde kanlar içinde
yattığını gördü. İhbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekip-
leri istendi. Sağlık ekiplerinin
yaptığı incelemede Uğur Akka-
ya'nın hayatını kaybettiği tespit
edildi. Polis ekipleri de otele
giriş ve çıkışları kapatarak, çalı-
şanların ifadesine başvurdu.
Akkaya'nın cenazesi daha
sonra Adli Tıp’a götürüldü.

Polis ekipleri okulların çevresinde yaptıkları kontroller sonucunda 37 kesici madde, 39’u kuru sıkı olmak üzere toplam 69 tabanca,
10 ton 521 kilo uyuşturucu madde, 6 bin adet kaçak sigara, 11 bin adet dal sigara ve çok sayıda suç malzemesini ele geçirdi.



K urban Bayramı'nın ilk gününün bu
yıl 11 Ağustos Pazar'a denk gelme-
sinin de etkisi ile bazı İstanbullular

tatili uzun tutunca 10-18 Ağustos tarihleri
arasında İstanbul Avrupa Yakası'ndaki elek-
trik tüketimi yüzde 27 azaldı. Tatil boyunca
en düşük tüketim bayramın bi-
rinci günü yaşandı. Sanayi
abonelerinin yoğun ol-
duğu Hadımköy ve
Beylikdüzü'nde ise
rekor oranda
düşüşler göz-
lendi.
İstanbul Av-
rupa Yaka-
sı'nda
elektrik dağı-
tım hizmeti
veren Boğa-
ziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş.
(BEDAŞ), Kur-
ban Bayramı tatili-
nin elektrik tüketimi
üzerindeki etkisine dair
özel bir çalışma hazırladı.
Özellikle bayram tatilinin hafta ba-
şına gelmesi, iki hafta sonunun birleştirilerek
tatil süresinin uzatılmasının da etkisi ile İs-
tanbullular sahillere koşarken tarihi kentteki
elektrik tüketimi de düştü. BEDAŞ uzmanla-
rının tespitlerine göre bu yıl 10-18 Ağustos
tarihleri arasında Kurban Bayramı nedeniyle
tatillerini uzatarak şehir dışına çıkanlar ol-
masaydı elektrik tüketimi yaklaşık 693 bin
MWh olacaktı. Ancak bayram tatilinin etkisi
ile bu tarihler arasında İstanbul Avrupa Ya-
kası'nda elektrik tüketimi yüzde 27'lik bir dü-
şüşle 505 bin 620 MWh olarak gerçekleşti.
Sadece Arefe Günü ve Kurban Bayramı

özelinde bakıldığında ise normal günlere
göre elektrik tüketiminde yüzde 31'lik bir ge-
rileme tespit edildi.

En büyük düşüş 
Hadımköy'de yaşandı

BEDAŞ'ın çalışmasına göre dört
günlük bayram tatili boyunca

yani 11-14 Ağustos günleri
arasında oransal olarak

elektrik tüketiminin en
çok düştüğü bölge
yüzde 75 gibi yük-
sek bir oranla Ha-
dımköy oldu.
Miktar açısından
bakıldığında ise
söz konusu dört
gün boyunca
toplam 9 bin 340

MWh'lik gerileme
ile Beylikdüzü öne

çıktı. Beylikdüzü'nde
düşüş yüzde 44'ü

buldu. Rekor düşüşlerin
yaşandığı her iki bölgede de

sanayi abonelerinin yoğun ol-
ması bu gerilemenin en büyük sebebi

olarak gösterildi.

Arefe günü hazırlıkla geçti

Arefe ve Kurban Bayramı tarihlerindeki elek-
trik tüketimi incelendiğinde söz konusu beş
gün içinde en düşük tüketim 49 bin 917
MWh ile bayramın birinci günü yaşandı.
Beş gün içinde en yüksek tüketim, bayram
hazırlıklarının yaşandığı Arefe Günü gerçek-
leşti. İstanbul Avrupa Yakası'nda Arefe
Günü elektrik tüketimi 60 bin 370 MWh se-
viyelerini buldu.
HABER MERKEZİ

M atbaanın gavur icadı olduğunu, din
düşmanlarınca getirilmek istendiğini
belirtip bu ülkenin insanlarını aydın-

latan kitap, gazete ve dergilerin basılıp, yayın-
lamasından korkan anlayışın 400 yıl
boyunca biatcı bir toplum isteği ile cahil bırak-
tığı değil mi, bugün o çok istediğimiz demokra-
sinin tam anlamı ile ülkemizde yerleşmesini
engelleyen..

Bilmem ama umutla yeniden, güne enerji
dolu başlamak istediğimiz yatağımız da uyur-
ken beni sabahın erken saatinde uyandıranın
bir meslektaşımın olması günün performansını
düşüreceğini hesaba katmamıştım.

Çünkü beni arayanın numarası telefon
datam da olmayan bir numara olduğunu anla-
sam da uyku tembelliği ile ilk etapta karşımda-
kinin anlamadığım üzüntülü bir ses tonuyla

konuştuğunu fark ediyordum.
Başta, 'memleketim Ardahan'da olmak

üzere ülke de bir şey mi oldu da sabahın erken
saatinden arandım' diye düşünürken arayanın
bir meslektaşımın olduğunu da öğrenince daha
çıkamadığım yatakta günün ilk üzüntüsü ve
stresiyle karşılaşıyordum.

Arayan bir gazeteci ve matbaacıydı..
Ve Erzurum/Oltu da gazete çıkaran bir 

meslektaştı..
Ve gazetesini kapattığını, gazetesini basan

matbaasını satmak istiyordu ve benden bu ko-
nuda yardım istiyordu..

O anlattıkça benim ne kadar üzüldüğümü ve
kendi işim olan gazeteciliğin nasıl olup gün
geçtikçe kapanıp, gittiğini düşündüğümü hisse-
diyor muydu bilmem ama bölgeye ilk matbaayı
götüren, ilk renkli gazeteyi çıkaran, ilk ofseti
bölge insanına tanıştıran, İl merkezinin yanı
sıra ilçelerinde tek tek matbaalar kurup, bir
çok insana ekmek kapısı açan, gazeteci yetişti-

ren biri olarak bende onun kadar
üzülüyor, konuşurken yutkunuyordum ve güzel
bir güne moral bozukluğu ile başlıyordum..

Çünkü aklına ve işi düşmedikçe gazeteciyi
akıllarına getirmedikleri gibi masa başında
yada çeper dibi dedikodular esnasında, 'Satılık
Basın' diyen ama her gün bir gazete bayisine
gidip, bir gazete satın almayan bir toplumu ay-
dınlatma çabalarının gerek o okumayan toplum
tarafından gerekse iktidar yada erklerce baskı
altına alınan Demokrasinin sözde 4. kuvveti
gün geçtikçe kan kayıp ediyor,  kanadı, kolu kı-
rılıyor, gazeteler kapanıyor, matbaaları hurda
niyetine satışa çıkarılıyordu matbaanın zar-zor

geldiği ülkemde..
'Yok canım, gazetelerin, matbaaların kapan-

ması toplumun duyarsızlığından değil, Dijital
dönemden dolayı' diyerek bu yaşanan durumu
görmezden gelenlerin dijitalde de okumadıkları
haber ve yorumları linklerini tıklamadan iş
olsun diye beğenip, geçtiklerini biliyordum..

Ve bir gazeteci olarak güne üzülerek başlar-
ken bu süreçte diğer olumsuz bir durumun ga-
zetelerin kapanmasına, matbaaların
satılmasına neden olduğunu da hatırlıyordum.

Çünkü okumayan bir toplumun yanında de-
mokrasinin 4. kuvveti olarak dillerinden düşür-
meyen iktidarların, hükumetlerin, ülkelerin tek
adamla yönetilmeye başladığı da bir gerçek..

Yani 'Diktatör, Tek Adam, Başkan' denilenle-
rin yönettiği bir dünyada muhalif damarlı basın
başta olmak üzere karşıt güçlerin ayakta kal-
masının ne kadar zor olduğunu son olarak Su-
riye'nin bölünmesine neden olacağını
düşündüğüm, 'Güvenli Bölge' için Rusya'ya

giden başkan Erdoğan'ın görüştüğü Putin, Cnn
veNew York Times gibi gazetelere, iş insanla-
rına , rakip gördükleri siyasiler baskı uygulayan
Trump, Kuzey Kore, Mısır gibi onca ülke de ve
dünyada tek adam döneminin yaşandığını ve
bunların ellerinde olan güçle muhalif olan ga-
zete ve bu gazeteleri basan matbaaların yaşa-
ması bir hayli zor olduğunu kendi işim olan
gazetecilikte en iyi bilenlerdenim..

Ve sabah sabah üzülmeme ve 400 yıl sonra
matbaanın girdiği ülkemde yaşananların ger-
çek anlamda görülmesine 'kendi iktidarları uğ-
runa' engel olanların neden olduğu da
hatırlayarak, Oltulu meslektaşımın hurda fiya-
tına satışa çıkardığı 'matbaayı alacak' diye dü-
şündüğü gazetecilerin kendi matbaaları gibi
fotoğraf makinalarını bile satıp, dijital denen
cep telefonlarına teslim ettiğini ve gazete,
dergi, kitap basan bir çok matbaanın hurdacı-
ların depolarını doldurduğunu unutmuşa 
benziyordu..
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Satılık matbaa

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi geçen yılki
Kurban Bayramı ile karşılaştırıldığında ise yüzde 3,4 arttı.
2018 yılında Pazartesi gününe gelen Kurban Bayramı ne-
deniyle Cuma günü de resmi tatile dahil edilmiş ve hafta

sonları ile tatil günü sayısı 9'a çıkmıştı. Bu yıl ise bayramın
ilk günü 11 Ağustos Pazar'a rastlayınca Perşembe ve

Cuma günü tatil dışında tutuldu. 14 Ağustos'tan itibaren
İstanbul'a geri dönüşler başlayınca da 2018 yılında 9

günlük sürede 493 bin 59 MWh elektrik tüketimi
kaydedilirken bu yıl aynı sürede elektrik tüke-

timi 505 bin 464 MWh seviyesine çıka-
rak geçen yılın üzerinde

gerçekleşti.

GEÇEN
YILA GÖRE ARTTI

BAHATTİN
DEMİR

SAMyeli Özel eĞitiM 
kUrUMlArı yÖnetiM 

kUrUlU BAşkAnı

UĞUR DAĞ

Vatanımızı savunarak bağımsızlık mücadelesinden zaferle 
ayrılan aziz milletimizi, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk'ü minnetle anıyor, 
30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum.

Vatanımızı savunarak
bağımsızlık mücadelesinden zaferle 

ayrılan aziz milletimizi, Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 

minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer
Bayramı'mızı kutluyorum.

KEMAL SIR
Ak PArti Beylikdüzü  ilçe BAşkAn yArdıMCıSı 

Beylikdüzü türk kızılAyı yÖnetiM kUrUlU üyeSi

Vatanımızı savunarak
bağımsızlık mücadelesinden zaferle 

ayrılan aziz milletimizi, Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 

minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer
Bayramı'mızı kutluyorum.

DİLAVER SARGIN
Ak PArti Beylikdüzü ilçe BAşkAnı

Vatanımızı savunarak
bağımsızlık mücadelesinden zaferle 

ayrılan aziz milletimizi, Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 

minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer
Bayramı'mızı kutluyorum.

ISTANBULLU ELEKTRIK
TASARRUFU YAPTI

Kurban Bayramı’nın ilk gününün bu yıl 11 Ağustos Pazar’a
denk gelmesinin de etkisi ile bazı İstanbullular tatili uzun
tutunca 10-18 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Avrupa

Yakası’ndaki elektrik tüketimi yüzde 27 azaldı
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SoKAK hayvanlarıyla ilgili yaptığı başa-
rılı çalışmalarla adından söz ettiren Mal-
tepe Belediyesi, yeni bir işbirliği

çalışmasına imza attı. Büyükşehir Belediyesi veteri-
nerleriyle birlikte sokak hayvanları için hazırlanan
VetBüs otobüsünü kullanan Maltepe Belediyesi ve-
teriner ekipleri, sokaktaki can dostların yardımına
koştu. Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesinin (İBB) sokak hayvanları için başlattığı
Vetbüs sistemine dahil olarak, sokak hayvanları için
sunduğu hizmetleri sokaklara taşıdı. İBB Veteriner
Hizmetleri Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçeve-
sinde Maltepe Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdür-
lüğü, VetBüs-VetKabin aracında, 4 personelden
oluşan ekip ile birlikte sahipsiz kedi ve köpeklere,
İdealtepe 50. Yıl Korusu'nda aşılama ve tedavi hiz-
meti sundu. 

Vatandaş ilgi gösterdi

Vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Vetbüs siste-
miyle 2018 yılından bu yana 2 bin 165 sahipsiz
sokak hayvanına tedavi hizmeti sunulurken, Mal-
tepe Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne
bağlı “Sahipsiz Hayvan Kliniği”nde de son 5 yılda,
57 bin sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi.

AK PArti Silivri İlçe Baş-
kanı Mutlu Bozoğlu, geç-
tiğimiz günlerde İlçe

Tarım Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen kırsal kalkınma yatırımları des-
tekleme programı toplantısı hakkında
açıklama yaptı. Bozoğlu,  Tarım ve
Orman Bakanlığı Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü tarafından hazır-
lanan Kırsal Kalkınma yatırımları

kapsamına tarımdan hayvancılığa
birçok alanda sunulacak projelere
devlet tarafından % 50 hibe destek
sağlanacağı bilgisini veren Başkan
Bozoğlu açıklamasında şu ifadelere
yer verdi; Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi
Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde;
doğal kaynaklar ve çevrenin korun-
masını dikkate alarak, kırsal alanda

gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal
üretim ve tarıma dayalı sanayi enteg-
rasyonunun sağlanması için küçük ve
orta ölçekli işletmelerin desteklen-
mesi, tarımsal pazarlama altyapısının
geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güç-
lendirilmesi, kırsal alanda alternatif
gelir kaynaklarının oluşturulması, yü-
rütülmekte olan kırsal kalkınma çalış-
malarının etkinliklerinin artırılması ve
kırsal toplumda belirli bir kapasitenin
oluşturulması amacıyla uygulamaya
sokulmuştu.”

Silivrili çiftçilere müjde verdi

Mutlu Bozoğlu

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var
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Ş ubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın katılımıyla temeli atılan Yeni Atatürk Kültür
Merkezi (AKM)'nde katlar ortaya çıkmaya başladı.

İşçilerin çalışmalarına devam ettiği AKM'deki son durum
ise havadan fotoğranlandı. Fotoğraflarda temel çalışmala-
rının bittiği ve katların ortaya çıkmaya başlandığı 
görülüyor.

Nasıl olacak?

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik
bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik kon-
ferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda ti-
yatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık
otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci

köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya
sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış
cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edi-
lecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar bina-
nın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin
temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür
Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşına-
cak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek.

2020'de tamamlanacak

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) 2020'nin son çeyre-
ğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının
mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Ta-
banlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

S evgili Okuyucular, bu yıl görülmemiş
sıklıkta yaşadığımız orman yangın-
ları, madencilerin kesip doğradığı

ağaçlar beni bu konuya yönlendirdi. Üçüncü
haftadır "Dinler Ve Ağaçlar" konusunu ince-
liyoruz. Arapça kuranı okuya masamda
araştırmalar ile konu hakkında bilgiler bul-
dum. Sizlere sunuyorum. Kuran'da ağaçlara
ve yeşil bitkilere çok önem verilir. 

Gökten indirilen suyla, çeşit çeşit bitkiler
yaratıldığı, bitkilerden yeşillikler çıktığı, to-
murcuklanma, meyveler, salkımlar, bol mey-

veli zeytin ve hurma ağaçları, üzüm bahçe-
leri, narlar ve ekinler yaratıldığı (En'Am 99)
açıklanır. Bu ayetler arasında, Bakara 266,
En'am 39-41-141, Rad 4, Nahl 1-67, Isra
91, Kehf 32, Meryem 23-25, Ta-Ha 71,
MÜ'minün 19-20, Şuara 148, Yasin 34-39,
Kaf 10, Kamer 20, Rahman 11-68, Haşr 5,
Hakka 7, Abese 29, Nur 35, Tin 1, flora
sembolizması açısından önemlidir. İslami-
yet'te, ünlü bey'at olayının Kiraz Ağacı al-
tında gerçekleştirildiği söylencesi vardır. 

Hz. Muhammet'in şartlarını ve ilkelerini
kabul edenler, bu ağacın altında oturan Hz.
Muhammet'in elinin üzerine kendi ellerini
koyarak bey'at (bi'at) etmişlerdir. İlk Bi'at

621'de Akabe'de, ikinci Bi'at
622'de Mus'ab'da olmuştur. Hurma, Arabis-
tan yarımadasında çok değerli bir meyve ol-
duğundan, İslamiyet teki yeri önemlidir. Hz.
Muhammet'in "Ağaçlardan yaprağı dökül-
meyen, tıpkı bir Müslüman gibi, bir ağaç
vardır ki, hurmadır." Hadisi ünlüdür. Yine
Kuran'da (Meryem, 23-25), Hz. İsa'ya ha-
mile Hz. Meryem'in doğum sancısı başla-

yınca bir hurma ağacının altına gittiği ve
ağacın taze hurma verdiği açıklanır. 

Süleyman Çelebi'nin Mevlit'inde Hz. Pey-
gamber'in mucizelerinin anlatıldığı bölümde:
Dikti hurmayı hem ol şah-ı cihan Diktiği
saat yemiş verdi heman Dizesiyle, hurmanın
benzer özelliği tekrarlanır. Sonuç olarak an-
latmaya çalıştığım şey ağacın ve yeşilin kut-
sal olduğu, insan yaşamının olmazsa olmazı
olduğu, bu sebeple korumamız gerektiğini
vurgulamaktı. İslam dininde ağaç kutsal bir
anlam taşımış; ağaç yetiştirmek, kitap yaz-
mak ve çocuk büyütmek kadar önemli 
sayılmıştır. 

Tanrıma şükür İstanbul Beşiktaş, İTÜ

Ayazağa Kampusü, Beykoz, Kayışdağ ve
Büyükçekmece'de Belediyemizin tahsis ettiği
yerde ücretsiz temin ettiğim Büyükçekmece
Tüyap çıkışında 4000 fidan dikiminde BE-
KO'dan Hüseyin Hamarat kardeşimin hafta-
larca işçi desteği verdiği ağaçlar ile
şahsımın hiçbir yerden maddi destek alma-
dan dikimini yaptığım fidanlar 7.700'ü
geçti. 

Son yıllarda da Makine Mühendisleri
odasına ağaç dikmeleri için belediyemizden
yer temin ederek ağaçlandırma çalışmala-
rına desteğimi sürdürüyorum. Tüm insanla-
rımızın da bu mutluluğa erişmesini dilerim.
Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

İslam ve ağaçlar

Sayı : 2019/15 Esas   26/08/2019
- İ L A N -

Davacı, CEMİLE TURAN ile Davalı, NÜFUS
MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görül-
mekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi
İstemli) davası sonucunda;
Davacı yanın isim değişikliği isteminin 
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 
36. maddesi, davacının yaşı gözetilerek isim 
değişikliği istemi haklı neden kabul edilmekle
davasının KABULÜ ile, Mardin ili, Artuklu ilçesi,
Aran Mahalle/Köyü, Cilt No:20, Hane No:9,
BSN:59'da nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Şirvan
kızı, 01/01/2000 Mardin doğumlu, 31766156106
T.C. Kimlik Numaralı davacının nüfusta Cemile
olan isminin CEMRE olarak DÜZELTİLME-
SİNE, ve bu şekilde nüfus kayıt ve tescili
TMK'nin 27. Maddesi uyarınca ilan olunur.
26/08/2019

T.C.
İstanbul Anadolu

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    Basın: (1043972)

ESAS NO : 2019/102 Esas   
KARAR NO : 2019/205     
Davacı, SONER PATAN ile Davalı, NÜFUS 
MÜDÜRLÜĞÜ. arasında mahkememizde
görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;
DAVANIN KABULÜNE, 
Giresun İli, Görele İlçesi, Soğukpınar Mah./
Köyü, Cilt No:31 Hane No:2 da nüfusa kayıtlı,
42874231630 T.C. Kimlik Nolu davacı Soner
Patan nüfus kayıtlarında "Soner" olan adının
"Talha" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar veril-
diği ilan olunur.18/06/2019

İLAN
İstanbul Anadolu 

23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    Basın: (1043786)
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gider-
lerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-
rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 16/08/2019

1.İhale Tarihi : 10/10/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 14/11/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : ALBATROS YEDİEMİN OTOPARK - BAHÇELİEVLER MAH. 

GÜLŞEN SK. NO. 20 PENDİK / İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi   KDV     Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 33.000,00 1          %1

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

17. İCRA DAİRESİ
2019/5242 ESAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1043977)

Taksim'de Atatürk
Kültür Merkezi'nin

(AKM) yerine
yapılan yeni opera

binasının katları
ortaya çıkmaya

başladı. AKM'nin
son hali havadan

fotoğraflandı

Örnek No: 25*

67TV996 Plakalı , 2008 Model , FORD TOURNEO
CONNECT COMBI 1.8 TDI DELUX Marka , Yakıt Tipi
Dizel ,1753 cc Hacminde, 110 HP Gücünde, Düz Şanzı-
manlı, Önden Çekişli, Rengi Gri, NM0GXXTTPG7P490
17 Şase Numaralı aracın genel bütünlüğünü koruduğu
görülmüştür. Yerinde yapılan incelemeye göre ; Aracın
kilometresi tespit edilememiştir. Aracın kontak anahtarı
ve ruhsatı tespit anında bulunamamıştır. Aracın çalışıp
çalışmadığı bilinmemektedir. Aracın bakım kayıtları mev-
cut değildir. Aracın kapalı kısım kontrolü yapılamamıştır.
Eksik parçası olup olmadığı bilinmemektedir. Lastikler
yıpranmıştır. Vites topuzu ve radyo/teyp çerçevesi de-
forme olmuştur. Ön tamponda muhtelif çizik ve sürtme
izleri vardır. Motor kaputunda çizikler mevcuttur. Arka
tampon sol köşede deformasyon, paslanma ve boyada
açılma vardır. Ön Nikelajı panjur çatlaktır. Sağ arka di-
rekte göçük vardır. Sağ yan arka panel sacında derin
çizik olup, sağ marşpiye ön kısımda vuruk izi vardır. Sağ
yan ön kapıda çizik vardır. Sağ dış ayna alt camı çatlak-
tır. Sol ön çamurluk ve kapıda çizikler vardır. Sol dış
ayna plastiği nikelajı açılmıştır. Sol yan marşpiye paslı
olup, çürümüş ve delinmiştir. Sağ yan sürgülü kapıda çi-
zikler olup rayı paslanmıştır. Sol yan tavan çerçevesinde
sürtme izi vardır.

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

AKM GUN GUN
YUKSELIYOR

Taksiler sIkI
denetimden geçti

Bayrampaşa'da bulunan 15
Temmuz şehitler Otogarı'nda,
bazı taksiciler kısa mesafe

gerekçesi ile yolcu almıyor. şehirler arası
yolcu otobüsleri ile İstanbul'a gelen yerli
ve yabancı turistler, ellerinde bavulları ile
uzun süre taksi beklemek zorunda kalıyor.
Bu yüzden otogar içindeki bazı taksi du-
raklarında zaman zaman taksi bekleyen
vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Bekle-
mekten sıkılan vatandaşların bir kısmı,
taksi yerine otobüs ve metro gibi alterna-
tif toplu taşıma araçlarına yönelirken bir
kısmı da çareyi taksi şoförleri ile pazarlık
yapmakta buluyor. pazarlığa rağmen
yolcu almayan taksi şoförleri vatandaş-
ları, otogara yolcu bırakıp dönmekte olan
boş taksilere yönlendiriyor.

Polis sıkı takibe aldı

İstanbul Trafik denetleme şube müdür-

lüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, şikayet-
ler üzerine 15 Temmuz demokrasi Oto-
garı'nda denetim yaptı.Taksilerle ilgili
kontrollerini yapan ekipler, onlarca taksi-
ciye evraklarının eksikliği nedeniyle
cezai işlem uyguladı. aracı bağlanan
taksicilerden Kudbettin Bilir, “Her gün
bir kanun çıkarıyorlar biz de şaşırıyoruz.
artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir
kart çıkaracaklar belediye otobüs şoförü
gibi herkes kartını okutup çalışacak.
ama o kartlar da işe yaramıyor işte. Bir
makine koyacaklar herkes kartını okut-
tuğu zaman bütün arabalara geçip çalı-
şabilecek" dedi. aracı bağlanan bir diğer
taksi şoförü ise, “Taksicilerin başındaki-
ler bu taksicilerle ilgilensin, öyle oturup
göbek büyütmesinler. Taksici ekmeği
için çıkmış, çalışıyor. Ne taksicilerle uğ-
raşıyorsunuz. Bir evrakım eksik diye
aracım bağlandı" diye konuştu.

Emniyet ekipleri araçlarında yedek lastiği bulundurmayan, söndürme
tüpü bulundurmayan ve kural ihlal eden taksilere ceza yazdı.

2019 yılının başından bugüne kadar
internet ile alakalı 91 bin 458 haber çı-
kışı tespit edilirken, gittikçe artan inter-

net kullanımının medyanın da gündemin olduğu
görüldü. Türkiye’deki güncel internet kullanımı ise
16-74 yaş arasında yüzde 75,3 olarak kaydedildi.
Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, inter-
netle alakalı çıkan medya yansımalarını inceledi.
ITS Medya ve Ajans Press’in 2019 yılı basın ha-
berlerinden derlediği bilgilere göre, internetle ala-
kalı 91 bin 458 haber çıkışı tespit edildi. Artan
internet kullanımı ile birlikte son yıllardaki haber
adetlerinde de artış yaşanırken, geçen yıl çıkan
basın haber adedinin 162 bin 116 olduğu görüldü.
2019 yılında sosyal medya ile ilgili çıkan haberler
incelendiğinde ise 104 bin 84 adet olması dikkat
çekti.

Erkekler daha çok kullanıyor

Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre de,
Türkiye’deki güncel internet kullanımı 16-74 yaş
arasında yüzde 75,3 olarak kaydedildi. Bu rakam
geçen yıl yüzde 72,9 olurken, internet kullanımında
artış yaşandığı görüldü. Evden internete erişim im-
kânına sahip olanların oranı da yüzde 88,3 olarak
belirlendi. İnternet kullananlar cinsiyet bakımın-
dan incelendiğinde ise 2019 yılında 16-74 yaş arası
erkeklerde internet kullanımı yüzde 81,8 iken, 16-
74 yaş arası kadınlarda internet kullanımı yüzde
68,9 olarak kayıtlara geçti.

İnternet kullanımı
haber oldu
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Vatanımızı savunarak 
bağımsızlık mücadelesinden

zaferle ayrılan aziz milletimizi, 
Başkomutan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü minnetle 
anıyor, 30 Ağustos Zafer 

Bayramı'mızı kutluyorum.

ibrahim şağban
büyükÇekmece mimarobaSpor kulübü 2. başkanı 

Vatanımızı savunarak 
bağımsızlık mücadelesinden

zaferle ayrılan aziz milletimizi, 
Başkomutan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü minnetle 
anıyor, 30 Ağustos Zafer 

Bayramı'mızı kutluyorum.

faTih kElEş 
beylikdüZü baSkeTbol ihTiSaS kulübü başkanı

Vatanımızı savunarak bağımsızlık mücadelesinden
zaferle ayrılan aziz milletimizi, Başkomutan

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle 
anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum.

köyüm rEsTOran

Vatanımızı savunarak
bağımsızlık 
mücadelesinden zaferle
ayrılan aziz milletimizi,
Başkomutan Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ü minnetle 
anıyor, 30 Ağustos
Zafer Bayramı'mızı
kutluyorum.

CafEr dağ
ÇaTalca eSnaf ve SanaTkarlar odaSı başkanı 

Vatanımızı savunarak
bağımsızlık 
mücadelesinden zaferle
ayrılan aziz milletimizi,
Başkomutan Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ü minnetle 
anıyor, 30 Ağustos
Zafer Bayramı'mızı
kutluyorum.

hüsEyin aydın  
ÇaTalca belediye başkan yardımcıSı

Vatanımızı savunarak
bağımsızlık 

mücadelesinden zaferle
ayrılan aziz milletimizi,

Başkomutan Gazi 
Mustafa Kemal 

Atatürk'ü minnetle 
anıyor, 30 Ağustos
Zafer Bayramı'mızı

kutluyorum.

hasan GökçE
ÇaTalcaSpor kulübü başkanı 

Vatanımızı savunarak
bağımsızlık 

mücadelesinden zaferle
ayrılan aziz milletimizi,

Başkomutan Gazi 
Mustafa Kemal 

Atatürk'ü minnetle 
anıyor, 30 Ağustos
Zafer Bayramı'mızı

kutluyorum.

Oğuz TürköndE
muraTbeySpor kulübü başkanı

Vatanımızı savunarak
bağımsızlık 

mücadelesinden 
zaferle ayrılan aziz

milletimizi, 
Başkomutan Gazi

Mustafa Kemal 
Atatürk'ü minnetle
anıyor, 30 Ağustos

Zafer Bayramı'mızı
kutluyorum.

TanEr TEmElkuran
büyükÇekmece mimarobaSpor kulübü başkanı 

Vatanımızı savunarak
bağımsızlık 

mücadelesinden 
zaferle ayrılan aziz

milletimizi, 
Başkomutan Gazi

Mustafa Kemal 
Atatürk'ü minnetle
anıyor, 30 Ağustos

Zafer Bayramı'mızı
kutluyorum.

CahiT ErçEvik
ÇaTalcaSpor kulübü Teknik direkTörü 

Vatanımızı savunarak
bağımsızlık 

mücadelesinden 
zaferle ayrılan aziz

milletimizi, 
Başkomutan Gazi

Mustafa Kemal 
Atatürk'ü minnetle
anıyor, 30 Ağustos

Zafer Bayramı'mızı
kutluyorum.

Ersin Taşkın
Taşkın Zahire nakliyaT ve Tarım aleTleri San.Tic.lTd.şTi 
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Üniversitemiz Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Gülhane Tıp Fakültesinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında
öğrenci laboratuvarlarını kullanmak üzere Kadavra Alım işialımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/407778
1-İdarenin
a) Adresi :Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi, Selimiye Mahallesi. Tıbbiye 

Caddesi No:38 34668 Selimiye ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0216 418 96 16 / 1306 - 1307 - 1309 - 2163463640
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@sbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Kadavra Pelvis (Kalça) Kadın -1 Adet Kadavra Pelvis (Kalça) 

Erkek - 1 Adet Kadavra Başı - 4 Adet Tahnitli Tüm Vücut Kadavra 
(Kadın) - 1 Adet Tahnitli Tüm Vücut Kadavra (Erkek) - 1 Adet 
Kadavra Taşıma Arabası - 2 Adet 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :İSTANBUL (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi) ANKARA 
(Gülhane Külliyesi) Adreslerine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile işe başlanacaktır ve 90 
gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 

(Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 
Üsküdar, İstanbul

b) Tarihi ve saati :17.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İsteklilerin; teklif edilen mala ilişkin teknik şartnamede yer alan belgeleri sunacaktır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah.
Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli ta-
ahhütlü 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 so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

ÖĞrenCİ LABorATUVArLArInI kULLAnMAk ÜZere kADAVrA SATIn ALInACAkTIr
SAĞLIk BİLİMLerİ ÜnİVerSİTeSİ İDArİ Ve MALİ İŞLer DAİre BAŞkAnLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1044015)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi-
derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış be-
deli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/08/2019

1.İhale Tarihi : 16/09/2019 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
2.İhale Tarihi : 02/10/2019 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
İhale Yeri : ÇAVUŞOĞLU MAH. İSPİR SK. NO:9 KUTAY BARAN OTOPARKI KARTAL/İSTANBUL -
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 223.000,00 1   %1 34PD7721 PLAKALI, 2015 MODEL, AUDİ MARKA, 

A4 ALLROAD 2.0 TDI QUAÜÜDO 190 HP. 
STATİON WAGON OTOMOBİL TİPLİ, GRİ RENKLİ,
YARI OTOMATİK VİTES, DİZEL, SUNROOF 
MEVCUT, PANORAMİK CAM TAVANLI, 
WAUZZZ8K6GA011979 ŞASE NOLU, ARACIN 
ANAHTARI VE RUHSATI OLMADIĞINDAN 
ELEKTRONİK VE MEKANİK AKSAMI KONTROL 
EDİLEMEMİŞTİR. ARACIN CAMLARI KOYU 
RENKLİDİR. BOYASINDA MUHTELİF ÇİZİKLER 
VARDIR. ARAÇ TEMİZ GÖRÜNMEKTEDİR. 
CAMLARI VE KOLTUKLARI SAĞLAM OLUP, 
SİYAH DERİ İLE KAPLIDIR. ARACIN LASTİKLERİ 
KIŞLIK OLUP, ORTALAMA % 70 PERFORMANSLIDIR.

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C. İSTAnBUL AnADoLU
1. İCrA DAİreSİ 2019/18469 eSAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1043720)

Milli tekvandocu İrem Yaman, 
“Yenilmeyecek hiç kimse yok. Onun
için çok iyi hazırlanıyoruz. Tekvan-
doda ülkemizin ve benim kariyer-

imde tek eksik altın madalya. Bunu
getirip Türk milleti ile büyük bir
sevinç yaşamak istiyoruz” dedi

Örnek no: 25*

YENILMEYECEK
SPORCU YOK

M illi tekvandocu İrem
Yaman, olimpiyat kotası
almak için mücadele

ediyor. Hazırlıklarına Ankara’da
devam eden Yaman, Demirören
Haber Ajansı’na (DHA) özel açık-
lamalarda bulundu. Yaman, “1 yıl
gibi bir süre var. Uzun gibi görü-
nüyor ama aslında kısa bir zaman.
En iyi şekilde değerlendirmeye ça-
lışıyoruz. Gideceğimiz 5 maç var,
orada görüp ölçüp ona göre hazır-
lanacağız. Olimpiyatlarda rakiple-
rimizle daha iyi mücadele etmek
istiyoruz. Şu anda antrenmanlar
güzel gidiyor. Tabii ki küçük sakat-
lıklarımız var. Sporun cilvesi ola-
cak. Onların üstesinden gelip
olimpiyatlara en iyi şekilde hazır-
lanmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Ülkemizin bekası için

Rakiplerinden çekinmediğini ifade
eden başarılı sporcu, “İki olimpiyat
şampiyonunu 2018 yılında Grand
Slam’de yendim. Yenilmeyecek hiç
kimse yok. Onun için çok iyi hazır-
lanıyoruz. Ailelerimizden uzak
yılın her günü kamptayız. Bunu
neden yapıyoruz, olimpiyat altın
madalyası için. Tekvandoda ülke-
mizin ve benim kariyerimde tek
eksik altın madalya. Bunu getirip
Türk milleti ile büyük bir sevinç ya-
şamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yemekler totemimdir

Maçtan önce totemleri olduğunu
dile getiren Yaman, sözlerini şöyle

sürdürdü: “O gün
sabahtan akşama
kadar yediğim her şey
totemim aslında benim.
Bir önceki maçta neler ile
şampiyon olduysam bir son-
raki maçtan önce onları yiyo-
rum. Bunu totemim olarak
devam ettiriyorum. Federer gibi bir-
çok totemim var aslında. Sahaya
çıktığımda diz çökmek totemlerim-
den bir tanesidir. Rakiple tatamiye
çıktığımızda ilk testi benim yap-
mam totemimdir. Daha sonra ye-
diğim yiyecekler totemimdir.”

Tiyatroya gitmeye bayılırım

Müzik dinlemenin olmazsa olmazı
olduğunu ifade eden Yaman,
DHA'ya yaptığı çıklamada, "Müzik
bizi motive eden bir şey. Yabancı
müzik dinliyorum genelde. Ama
nerdeyse hareketli şarkıların hepsi
motive ediyor. Survivor belki favo-
rim olabilir. Gold hunter hash-
tag’inden gelenleri dinliyorum
genelde. Ama tabi ki de müzik din-
lemeyi seviyoruz, onun dışında
yılın 365 günü neredeyse kampta-
yız. Çok fazla aktivite yapamıyo-
ruz aslında. Normalde tiyatroya ve
sinemaya gitmeye bayılırım. Bun-
ları kamplara gittiğimiz illere göre
nerede ne var onları takip etmeye
çalışıyorum. Ama tabi ki günde üç
antrenman yapınca aralarda uyku
ve beslenme onun için bir şey 
yapmaya zaman kalmıyor 
neredeyse” dedi.

Hep sağlıklı beslenme var
İrem Yaman, en sevdiği yemeklerin genelde
tatlılar olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle
sürdürdü:“Bizim hayatımızda hep sağlıklı
beslenme var. Çünkü ben sıklet sporu yapı-
yorum ve 57 kiloda yarışıyorum. Boyum
1.82 benim için çok zor bir süreç oluyor.
Ama beslenme uzmanlarımla birlikte bunu
atlatıyoruz. Onun için benim müsabaka dö-
nemimde en sevdiğim öğünlerden bir ta-
nesi kahvaltı. Çünkü kahvaltıda yulaf
ezmesi yiyorum. Ben tatlıyı çok severim.
Onun içine de tatlı olarak bal koyduğum
için en çok yulaf ezmesini seviyorum.”

İrem Yaman, kazandığı başarılarla
adından sık sık söz ettirmeyi ve
takdir edilmeyi başaran bir isim.

Fenerbahçe’de hazırlıklar
tam gaz devam ediyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde
Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yöne-
timinde gerçekleştirilen idman saat
10.30’da başladı. 2 gruba ayrılan
oyuncular salonda gerçekleştirdik-
leri kuvvet ve dayanıklılık çalışması
ile antrenmanı tamamladı. Sarı-la-
civertliler, hazırlıklarını akşam sa-

atlerinde yapacağı günün ikinci an-
trenmanı ile sürdürecek.

Hasan ali çalışmalarını
sürdürüyor

Sarı-lacivertli ekipte, Medipol Ba-
şakşehir maçından sonra verilen

izinden sonra Samandıra'ya gelen
Hasan Ali Kaldırım, özel program
dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Salonda ayağını hiç kullanmadan
idmanlarını yapan Hasan Ali'nin
en az 3 hafta  bu şekilde özel prog-
ramla çalışacağı bildirildi.




