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Tam  
4 yıldır 

ayakkabı 
giymiyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da 
yaşayan 33 yaşındaki Ben Don-
nelly, 4 yıldır ayakkabı giyme-
den yaşıyor. Ayaklarının terli ve 
kokulu olmasını engellemek için 
ayakkabı giymeyi bıraktığını açık-

layan Donnely, çevresindekile-
rin tepkilerine rağmen bu şekilde 
dolaşmaya devam ettiğini ifade 
etti. Donnely’nin sanatçı kız  
arkadaşı Carolina Lio da sevgi-
lisinin bu kararını destekliyor. 

T.C. KÖRFEZ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/1323 TLMT.
Kocaeli 1.İcra Müdürlüğü'nün 12/04/2017 tarih ve 2016/10039 E. Sayılı talimatı uyarınca Satılmasına ka-
rar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydı : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Yarımca Şuyulandırma Mah. Çaylakdere mevkii, 96 Ada No, 1 Parsel, Arsa
Pay/Payda: 1/9, 3.Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken
Adresi : Tunahan cad. Bayram apt. No.1 Körfez Kocaeli
İmar Durumu : Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06/10/2016 tarih ve 6859 sayılı yazılarına gö-
re 1/1000 Ölçekli tasdikli imar planında bir kısmının yeşil alanda kaldığı, bir kısmının konut alanında kaldığı, blok
nizam 3 kat, taks: 0.40, Kaks: 1.20 olduğu belirtilmiştir.
Hali Hazır Durumu : Taşınmaz Tem otoyolunun güneyinde yer almaktadır, Parsel üzerinde yaklaşık 25 yıllık
olan Zemin Kat + 4 normal + çatı kattan ibaret toplam 5 katlı betonarme karkas yapı bulunmaktadır, binanın do-
ğu cephesi kapalı, kuzey- güney ve batı cepheleri açıktır, bina çift daire şeklinde inşa edilmiştir, binada toplam
10 adet normal daire bulunmaktadır, binada deprem sonrası onarım ve güçlendirme yapılmıştır, bina asansör-
lüdür, bina dıştan sıvalı, boyalı ve çatısı açık, teras çatı şeklinde yapılmıştır. Binanın kuzeyi Tem otoyoluna, gü-
neyi Tunahan caddesine cephelidir, bina girişi batı cepheden yapılmaktadır. 7 ve 9 nolu daireler aynı özellikte-
dir. Güney ve batı cephesi açık, doğu ve kuzey cephesi kapalıdır, yaklaşık 150 m2 alana sahip meskenler 3 oda,
bir salon, mutfak, hol, banyo, antre, wc ve 2 adet balkon mekanlarında müteşekkil konut olarak iskan edilmek-
tedir. Konutların zemini laminant parke döşeme, iç doğramaları ahşap, dış doğramaları PVC ve ısıcamlı, duvar-
ları plastik badanalıdır, dairelerin giriş kapısı çelik kapıdır, binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır, konutlar do-
ğalgazlı kombili ısınma türündedir. Bina inşaatında nomal standart malzemeleri kullanılmıştır, bu haliyle Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri 3.sınıf B grubu yapılar sınıfına girmektedir.
Kıymeti : 105.000,00 TL
KDV Oranı : KDV oranının belirlenmesi için Körfez İlçe Belediye Başkanlığına müzekkere yazılmış
olup gelen cevabi yazıya göre belirlenecektir.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı dosyada mevcut olup dosyasından bakılabilir.
1. Satış Günü : 08/06/2017 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 04/07/2017 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : Tütünçiftlik Kültür Merkezi Konferans Salonu (Güney mah. Adnan Kahveci cad. No.6
Körfez)
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydı : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Yarımca Şuyulandırma Mah. Çaylakdere mevkii, 96 Ada No, 1
Parsel, Arsa Pay/Payda: 1/9, 4.Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken
Adresi : Tunahan cad. Bayram apt. No.1 Körfez Kocaeli
İmar Durumu : 7 Nolu bağımsız Bölümle aynı özelliklere sahiptir.
Hali Hazır Durumu : Taşınmaz Tem otoyolunun güneyinde yer almaktadır, Parsel üzerinde yaklaşık 25 yıllık
olan Zemin Kat + 4 normal + çatı kattan ibaret toplam 5 katlı betonarme karkas yapı bulunmaktadır, binanın do-
ğu cephesi kapalı, kuzey- güney ve batı cepheleri açıktır, bina çift daire şeklinde inşa edilmiştir, binada toplam
10 adet normal daire bulunmaktadır, binada deprem sonrası onarım ve güçlendirme yapılmıştır, bina asansör-
lüdür, bina dıştan sıvalı, boyalı ve çatısı açık, teras çatı şeklinde yapılmıştır. Binanın kuzeyi Tem otoyoluna, gü-
neyi Tunahan caddesine cephelidir, bina girişi batı cepheden yapılmaktadır. 7 ve 9 nolu daireler aynı özellikte-
dir. Güney ve batı cephesi açık, doğu ve kuzey cephesi kapalıdır, yaklaşık 150 m2 alana sahip meskenler 3 oda,
bir salon, mutfak, hol, banyo, antre, wc ve 2 adet balkon mekanlarında müteşekkil konut olarak iskan edilmek-
tedir. Konutların zemini laminant parke döşeme, iç doğramaları ahşap, dış doğramaları PVC ve ısıcamlı, duvar-
ları plastik badanalıdır, dairelerin giriş kapısı çelik kapıdır, binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır, konutlar do-
ğalgazlı kombili ısınma türündedir. Bina inşaatında nomal standart malzemeleri kullanılmıştır, bu haliyle Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri 3.sınıf B grubu yapılar sınıfına girmektedir.
Kıymeti : 105.000,00 TL
KDV Oranı : KDV oranının belirlenmesi için Körfez İlçe Belediye Başkanlığına müzekkere yazılmış
olup gelen cevabi yazıya göre belirlenecektir.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı dosyada mevcut olup dosyasından bakılabilir.
1. Satış Günü : 08/06/2017 günü 12:15 - 12:20 arası
2. Satış Günü : 04/07/2017 günü 12:15 - 12:20 arası
Satış Yeri : Tütünçiftlik Kültür Merkezi Konferans Salonu ( güney mah. Adnan Kahveci cad. No.6
Körfez)
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tari-
hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-
tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geç-
mek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan son-
raki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış gi-
derlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre ve-
rilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu si-
cil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gere-
ğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2016/1323 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/04/2017
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DÜN “Fıkra gibi 
ama gerçek” diye 
yazdığım yazıya, 
çok kadından 
“Benim de 
başıma geldi” 
diye dönüş 
oldu. Meğer 
ne çok 
aldatılan 
kadın, ne 
çok aldatan 
erkek var-

mış. Kadınlar hem eşleri, sevgilileri 
tarafından aldatılıyor hem de yakın 
arkadaşları. Ne acı! Durum böyle karı-
şık anlayacağınız. Çok mesaj geldi, ama 
ikisini paylaşıyorum. (İsimler takmadır.)

Ayşe’den: Ben de yaşadım. Hem de doğum 
günümde. Allah’tan iki aylık bir ilişkiydi. Böyle 
bir durumda bence suçlu kesinlikle kadın, yani 
benim en yakın kız arkadaşım. Erkek zaten  
herkesle aldatır, ama kadına ne oluyor, arkadaşı-
nın sevgilisiyle mekândan çıkmak ne demek. 

İdil’den: Evlilik yıldönümümüzde en yakın 
arkadaşımla kocamı fısır fısır konuşurken gördüm. 
Önce konduramadım. Ama sonra gün içinde 
birkaç kez daha köşelerde fısır fısır konuştuklarına 
şahit oldum. Dikkatimi çekti ve takip etmeye baş-
ladım. Çünkü normal değillerdi. İçime kurt düştü.

O günden bir hafta sonra da ilişkileri olduğunu 
öğrendim. İkisini de takip ettim. Bir evde buluş-
tuklarını gördüm. Meğer eşimin başka bir evi daha 
varmış, ben bilmiyorum düşünebiliyor musunuz? 
Ve orada en yakın arkadaşımla buluşuyormuş.

 Esin Hanım, böyle bir şok kadın için  
nasıldır bilir misiniz? Size bunu kelimelerle 
anlatamam. Dünyam yıkıldı. Ben yapsam,  
eşim beni bu durumda görse silahını çeker 
vururdu ama ben kimseyi vuramadım.

Sadece ikisinin de yüzüne tükürdüm ve  
boşanma davası açtım. Ama hırsımı hâlâ  
alamadım. Özellikle de kız arkadaşımdan.

DÜN yazdığım 
“Fıkra gibi ama 

gerçek” yazısı çıktığı 
andan itibaren ne 

benim ne de Özge 
Ulusoy’un telefonları 
durmadı. Neden mi? 

1- Özge Ulusoy 
ve Hacı Sabancı 

ayrıldı. İkilinin  
ilişkisi 6 sene sürdü. 

2- Özge Ulusoy’la 
yakın arkadaş oluşum.

Özge ile Hacı  
ayrılığını ben de  
herkes gibi aynı  

zamanda öğrendim. 
Nedenini de hâlâ  

bilmiyorum. Bir arka-
daşı olarak kendisine 

bıraktım anlatacağı 
zamanı, bir gazeteci 

olarak ise şu an yanıt 
alamayacağımı biliyorum.
Konuşmak istediği zaman 

bir gazeteci olarak o soruyu ilk ben soracağım. 
Ancak nedenini Hacı Sabancı biraz açıklamış 

zaten, “Şiddetli kavga” demiş. Özge Ulusoy ise 
daha daha yapıcı bir dil kullanmış ve “Ortak bir 

karar aldık, üzüldük. Hayırlısı olsun” demiş.
Yani her şey ortada. Kısa ve net.  

Ama benim yazımdaki çift Özge ile Hacı  
değil. Tek bildiğim bu. Çiftlerin tek  

benzerlikleri ise 6 sene ilişki yaşamaları.
Durum budur. Açıklama yapmak  

zorunda kaldım. Çünkü Özge Ulusoy çok 
üzüldü. Birçok kişi ona, “Sen Esin’le kumpas 

kurup plan mı yaptın Hacı’ya?” demiş.
Şimdi burada sıkı bir “Ohaaa” çekmek 
istiyorum izninizle. İnanın şoke oldum.  

40 yaşındayım, 22 senedir de bu  
camianın içindeyim. Anneciğim bana hep,  

“Beş kızım var, en saf, salak sensin” der.
Vallahi doğru söylüyor. Düşünemiyorum 

böyle cinlikler. Hayır düşünsem, o 6 seneyi 
4, 5 ya da 7 sene yaparım, olur biter. Yani biz 
Özge’yle kumpas kursak amacımıza ulaşırız. 

Mesaj vermek isteyeceğimiz kişiye veririz. Ama 
hayatımda herhangi bir kimseyle herhangi bir 
yazı için kumpas kurmadım. Asla da kurmam.

BU tarz hikâyeler çok kişinin başına  
gelebilir. Sanat dünyasında da çok yaşanmıştır 
gerçek arkadaş, gerçek dost ihanetleri. Şimdi 
örneklemek gereksiz; çünkü çoğu evli ve çocukları 
var. Ama bilinen biliniyor. Durumun asıl kötü 
ve korkunç yanı, erkeklerin aldatmasını geçtim, 
kadınların gerçek dostlarını aldatıyor olması.  
Yani yine “kadının kadına ettiğine” geliyor  
konu ki en kahrolduğum da bu. Yazık!..

Asıl aldatan en yakın 
kız arkadaşları

İSTANBUL Barosu avukatların-
dan Hasan Emre Okumuş’un 
eşine, sosyal paylaşım sitesi Ins-

tagram’daki “yildiz_nameniz” adlı 
hesaptan takip isteği gönderildi. 
Eşiyle birlikte profili inceleyen Avu-
kat Okumuş, profil sahibi kişi ya da 
kişilerin büyü, sihir, fal, yıldızname 
ve benzeri uygulamalar gerçekleş-
tirerek insanlardan ücret aldığını 
tespit etti. Hesap hakkında İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığı’na  
suç duyurusunda bulunan Oku-
muş, hesap sahiplerinin de belirle-
nerek cezalandırılmalarını istedi. 

Instagram hesabı incelendi-
ğinde ise takipçilerin “Hocam 
hayırlı günler, kocamla aramız 
daha muskamız elimize geçmeden 
çok şükür iyi. İnşallah eminim 
daha iyi olacak. Eşimin işi iyi git-
miyor. Bunun için bir şey yapabi-
lir miyiz?”, “Hocam ben muskayı 

üzerimde taşısam olur değil mi, 
lavoboya onunla girebilir miyim?”, 
“Hocam sizin dualarınız saye-
sinde beni engellediği yerlerden 
kaldırdı. Sonra beni aradı ve  
o kadar güzel konuştuk ki hiç böyle 
bir şey beklemiyordum” şeklinde 
paylaşımlar yer alıyor. Hesap sahi-
binin ise “Siz de tüm sorunları-
nız için kısmetsizlik, huzursuzluk, 
aile geçimsizliği, sevdiğinizle ayrı-
lık, soğukluk her konuda ula-
şın bekliyorum. Yardımcı olurum 
inşallah” diyerek cep telefonu 
numarasını paylaştığı görülüyor. 
Avukat Okumuş, “İslam dininde 
de büyü yaptırmak yasaklanmış 
ve büyük günahlardan sayılmış-
tır. Sosyal hayatta çok yaygın olan 
bu yanlışlığın önüne geçmek için 
elimizden geldiğince çalışmalıyız. 
Bu nedenle şikâyette bulundum” 
dedi. n Arzu KAYA/İSTANBUL

‘Muska gelmeden 
aramız düzeldi’  

İstanbul’da bir avukatın kapatılması için savcılığa suç duyurusunda 
bulunduğu Instagram’daki büyü hesabında paylaşılan mesajlar ve 
görüntüler, takipçilerin nasıl kandırıldığını gözler önüne serdi

ANTALYA 
Hayvanat 
Bahçesi’nde 
yıldırım çarp-
ması sonucu 
rahatsızlan-
dıktan sonra 
tedavisi sıra-
sında telef 
olan erkek aslan, Burdur Meh-
met Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ) Veteriner Fakültesi 
öğrencilerinin eğitim mater-
yali olarak değerlendirilecek. 
Antalya Hayvanat Bahçesi ile 
MAKÜ arasındaki işbirliği pro-
tokolu gereği, bir süre önce 
yıldırım çarpması sonucu rahat-
sızlanan ve tedavi edilmesinin 
ardından ölen aslan Veteriner 
Fakültesi Anatomi Bölümü’ne 
gökürüldü. Anatomi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan 

Özgel, “Öncelikle 
iç organları incele-
necek. Kemikleri 
çıkarılarak iske-
let olarak değer-
lendirilecek” dedi. 
İlk defa bir aslanı 
inceleyecekleri 
için nelerle karşı-

laşacakları konusunda meraklı 
olduklarını vurgulayan Özgel, 
hayvanın iskeletinin aynı for-
matta hazırlanıp değerlendi-
rileceğini, Hayvan Müzesi’nin 
yavaş yavaş oluşturulduğunu, 
başka hayvanların iskeletleri-
nin de bu müzede yer alacağını 
kaydetti. Veteriner Fakültesi 
birinci sınıf öğrencileri Doğuş 
Özalkan ve Özlem Önür de ilk 
defa kadavra olarak bir aslan 
gördüklerini belirterek, heye-
canlı olduklarını söyledi. 

Yıldırım çarpan  
aslan kadavra oldu 

İsrafı azaltan 
uygulama

İHA’yı uzaylı 
sanıp kaçtı

ALmAnyA’Da çöpe atılan 
yiyeceklerin azaltılması için piya-
saya yeni bir uygulama sürüldü. 
Akıllı telefonlara kurulabilen 
“mealsaver” isimli uygulama, res-
toranları ve müşterileri bir araya 
getirdi. Uygulama kapsamında, 
restoranların veya kafelerin 
gün içinde satamadığı yiyecek-
ler, indirimli fiyatlarla müşterilere 
sunuluyor. Uygulamadan alı-
nan bir yemeğin fiyatı 2 ila 4 Euro 
arasında. Uygulama sayesinde 
hangi yemekten ne kadar kaldı-
ğını ve siparişi teslim saatlerini 
takip etmek de mümkün. 

RUSyA’nın murmansk böl-
gesinde yaşayan Andrey Gani-
çev isimli bir kişi, İHA kamerasıyla 
çekim yaparken ilginç görüntü-
ler elde etti. Ganiçev’in sosyal 
medya ve youtube’da ‘Dünyalıyı 
kaçırma denemesi’ ismiyle yayın-
ladığı video, binlerce kez izlendi. 
Videoda bir evsiz, gördüğü  
İHA’yı uzaylı sandığı için ondan 
kaçmaya çalışıyor. Evsizin buzlu 
yollarda koştuğu, araçların arka-
sına saklandığı da görülüyor. 

Sanal  
şarlatanlar 

 bÖyle 
 kandırıYor!

Takipçilere  
muskalar 
gönderiliyor. 

Özge 
Ulusoy

Hacı 
Sabancı

Ne çok kadın varmış meğer
tek benzerlik 

6 Sene

ŞANs topu ÇEKİLDİ
+9 

n 5 artı 1 bilen 1 kişi, 734 bin 108 lira 10 kuruş
n 5 bilen 20 kişi, 3 bin 670 lira 90’ar kuruş
n 4 artı 1 bilen 206 kişi, 356 lira 85’er kuruş
n 4 bilen 2 bin 501 kişi, 39 lira 20’şer kuruş10 14 30 31 7

n 3 artı 1 bilen 6 bin 579 kişi, 18 lira 70’er kuruş
n 3 bilen 75 bin 475 kişi, 4 lira 55’er kuruş
n 2 artı 1 bilen 68 bin 634 kişi, 5’er lira
n 1 artı 1 bilen 235 bin 121 kişi, 2 lira 80’er kuruş 


