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TEOG 
SINAVINDA 

2’NCİ TUR 
HAFTAYA

MILYONLARCA öğrencinin gireceği Temel 
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 
2’nci tur, önümüzdeki hafta yapılacak. 2 oturumda 
gerçekleşecek TEOG sınavında, 8. sınıf öğrencileri 
lise eğitimine geçiş yapmak için 6 dersten sınava 
girecek. Adaylar, TEOG’un 1’inci gün oturumu 

olan 26 Nisan’da; Türkçe, Matematik, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi derslerinin sınavlarına katılacak. 
3 sınavda toplamda 60 soruya cevap verecek 
olan adaylar, 120 dakika boyunca ter dökecek. 
TEOG’un 2’nci gün oturumu ise 27 Nisan’da 
gerçekleştirilecek. n Fatmanur BOYLU/ANKARA

BİLİYORUM ki bugünkü 
yazdıklarım da yine bir tarafı 
memnun etmeyecek ve o bildik  
ağız dolusu hakaretlerle şahsıma 
saldırıya geçecekler. Ama bunun 
benim için hiçbir önemi yok.

Neden? Çünkü ben inandığım 
doğruları yazmakla mükellefim.

Bu köşe bana bunun için verildi 
zaten. Birilerinin ruhunu okşamak, 
gözüne hoş görünmek veya  
birilerine olur olmaz yerde selam  
çakmak ya da infazlamak için değil.

Eskiden de bu böyleydi şimdi de 
aynı, bundan sonra da bu ilkem değiş-
meyecek, bu böyle biline. O nedenle, 
“Belki küfre, hakarete boğarsak geri 
adım atar ve bir daha böyle şeyler  
yazmaz!” diyenler boşuna uğraşmasın.

Zaman kaybetmesin.  
Çünkü vız geliyor, tırs gidiyor  
o küfürler ve hakaretler.

Gelelim sadede efendim...
Herkes bir şeyler yazdı, çizdi,  

söyledi referandumdan çıkan  
sonuca göre. Yani herkes kendi  
çapında analizini yaptı.

Şimdi sıra bende! Bu, referandum 
sonucu hakkındaki ilk 
yazım, bir kere baştan 
söyleyeyim; çünkü bu 
seçimden çıkan sonuç 
öyle tek bir yazıyla 
filan yorumlanıp 
geçiştirilemez.

Milletin sandığa 
tecelli eden  
o müthiş iradesinin 
sonuçlarını doğru 
anlayabilmek için 
belki de dizi yapmak 
lazım. Bir değil,  
10 yazı yazmak gerek.

Zaten görünen  
o ki öyle olacak. Çünkü 
pazar günü sandığa 
giden milletin verdiği mesaj, attığı tokat 
tek değil, iki de değil... Daha fazlası!

İlk tokattan başlayalım mesela... 
Herkese göre değişir tabii bu durum 
ama bana göre bu hakiki yani okkalı 
tokadı yiyen taraf HDP olmuştur.

Farkındalar mı bunun biliyorum 
ama tabloda da göreceğiniz üzere 
Güneydoğu halkı, yani Kürt seçmen,  
7 Haziran’da barış ve kardeşlik umu-
duyla verdiği o oylarını çukurlara, 

hendeklere, kaosa gömüp adeta  
çöp eden HDP’ye acayip bir tokat 
çakmıştır. Hem de çok acayip.

Şimdi bu yorumum üzerine, 
“Abartma Sevilay! Güneydoğu’nun 
sanki tamamı ‘Evet’ demiş gibi  
bir algı yaratma. Hepi topu  
4 ya da 5 puanlık bir kayma var,  
bu da gayet doğal!” denilecek.

Hayırrrrr efendim.... Hayırrrr....  
Eğer normal bir seçim atmosferinde 
olsaydık, yani HDP’nin iki eşbaşkanı 
dahil 1 Kasım’da seçilmiş onlarca 
milletvekili, belediye başkanları 
cezaevinde tutuklu değilken, 
belediyelerin yönetimi kayyumda 
olmazken, OHAL uygulamasını halk 
iliklerine kadar hissetmezken bu 
referandum olmuş olsaydı “Doğal” 

denilebilirdi  
bu kaymaya.

Ama bölgeyi, 
bölge halkını iyi 
tanıyanlar da bilir ki 
bu olağanüstü siyasal 
koşullara rağmen Kürt 
seçmenin içinden 
yüzde 4 veya 5’lik bir 
kesimin başkanlığa 
“Evet” demiş olma-
sında çok derin bir 
mesaj yüklüdür.

Demek ki halkın 
bir kesimi 1 Kasım’da, 
diğer kesimi bu refe-
randumda HDP’nin 
bölgeye barış, huzur, 

kalkınma falan zinhar getiremeyeceği-
ni anlamış. Onların çukur ve hendek 
kazıp devletle savaşmaktan başka  
bir meziyeti olmadığını görmüş.

Eğer iktidar tarafı doğru  
siyaset izlemeye devam ederse  
bir dahaki seçimde bölge halkının 
çoğunluğu da bunu görebilir. 

Şimdilik bu kadar, ama milletin bu 
okkalı tokadının ve diğer tokatlarının 
analizini yapmaya devam edeceğiz...

TERZI Salih Yazgan,  
Muğla’nın Marmaris Ilçesi’nde 
yaşıyor. 62 yaşındaki Yazgan, 
her yıl 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nı 
dört gözle bekliyor. 4 yıldır 
çocuklara özel 23 Nisan kut-
laması yapan Yazgan, bay-
ram için şimdiden sokakları 
bayrak ve posterlerle donattı. 
Çocuklar için eğlenceli etkin-
likler düzenleyen terzi Yaz-
gan’ın girişimleriyle, mahalle 
sakinleri, çocuklara ikram 
etmek için evlerinde yiyecek-
ler de hazırlayacak. “Bir gece 
hanıma ‘Kalk’ dedim. Hanım, 
‘Başka işin yok mu, yat’ dedi. 
‘Ben yatmıyorum, sabahtan 
başlıyorum’ diyerek bu işe  
4 yıl önce başladım” diyen 
Yazgan, şunları söyledi: 
“Çocuklar gibiyim. 62 yaşın-
dayım ama hep çocuk 
kalacağım galiba. Bir yıl 
boyunca 23 Nisan’ı çocuk-
lar gibi heyecanla bekliyo-
rum. Çocuklarımıza en güzel 
sokağı hazırlıyorum. Her yıl 
daha iyisini, daha güzelini 
yapmaya çalışıyorum.” n AA

Salih Yazgan’ın 
çocuklar için 

süslediği  
23 Nisan sokağı. 

Okkalı tokadı hangi taraf yedi?

T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/442 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Sakarya İl, Akyazı İlçe, 130 Ada No, 1 Parsel No, KANLIÇAY Köyü, KÖYİÇİ Mevkii, Bahçe vasfı ile
tapu siciline kayıtlı olup; hali hazırda üzerinde yaklaşık 1.750 m2 kısmında verim çağında, gençleştirme buda-
ması yapılmış kapama fındık ağaçları geri kalan kısmının ise boş vaziyette olduğu tesbit edilmiş olup; orta enge-
beli % 20-25 eğimli, sulama ve drenaj kanalı bulunmamakta, 5.sınıf tarım arazisi niteliğinde, geometrik olarak üç-
gen, güney ve kuzeybatı yönlerinde kadastrol yol cephesi bulunmakta, meskun mahalle içinde, elektrik, su vb,
kamu hizmetlerinden yararlanabilir konumda, Karapürçek ilçe merkezine 8 km mesafede, belediye imar planı bu-
lunmamaktadır. Borçlunun taşınmaz üzerindeki 1/4 hissesine isabet eden 510,22 m2 satışa çıkartılmıştır.
Yüzölçümü : 2.040,89 m2
İmar Durumu : İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR.
Kıymeti : 10.204,45 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 11/07/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ AKYAZI/SAKARYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olu-
nur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki 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 giderlerini geçmesi şartıy-
la 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 veri-
lebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından do-
ğan 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 sicil 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 te-
merrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dai-
remizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alı-
cıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak is-
teyenlerin 2016/442 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/04/2017

Basın : 589665 www.bik.gov.tr

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/3852 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Sultan Murat mah. 271 ada 19 parsel sa-
yılı TARLA; gayrimenkul; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Sultan Murat Mahallesi, Narlı Sokak No:10, 6. Me-
nekşe SokakNo:33A-33B adresindedir. Bölge konut fonksiyonludur. Ticari aktivite zayıftır. Altyapı hizmetleri ta-
mamlanmıştır. Ulaşım İnönü Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Ana gayrimenkul bodrum, Zemin Kat + 5 Normal
Katlı +çekme katlı betonarme karkas binadır. Kat irtifakı kurulmamıştır. Dış cephesi boyalıdır. Zemin katta 2 dük-
kan , herbir katta 2'şer adet toplamda 12 konut mevcuttur. Asansör vardır.Bina konut girişi Narlı Sokaktandır. Gi-
riş kapıları demir kapı, sahanlıklar vebasamaklar mermerdir. Daire kapıları genelde çelik doğramalar pvc esaslı,
ısınma genelde kombidir. Konutlar 3+1 niteliktedir. Bodrum kat ve Zemin kat185'er m2, normal katlar ve çekme kat
235'er m2 Toplam Alan yak laşık 1780 m2'dir. Bina21 yaşındadır. Marmara Depremi öncesi inşa edilmiştir. Bele-
diye işlem dosyasında 98/3628 tarihli Mimari Proje, ruhsatsız imalat sebebiyle tanzim edilmiş 2 adet Yapı Tatil Tu-
tanağı mevcuttur. Yapi Sınıfı katı se bebi ile III B Amortisman fiziksel özellikler dikkate alınarak 0.30 kabul edilmiştir.
Borçlunun taşınmazda bulunan 17/287 oranındaki hissesi satılacaktır
Yüzölçümü : 287,00 m2
İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.12.2015 ta rihli-
yazısında; söz konusu parselin 22.06.2005-17.01.2014-17.10.2014 t.t. 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygula ma
İmar Planında kısmen plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam yapılanma şartlarında 3
kat KonutAlanında kaldığı, Havamaniakriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedinin Emlak İs-
tim lak Müdürlüğü?nce tespit edilecek RS kotuna göre belirleneceği bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 111.165,00 TL(Borçlunun 17/287 oranındaki hisessi değeridir)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz
1. Satış Günü : 01/06/2017 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 03/07/2017 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Küçükçekmece Belediyesi Mezat Salonu-Gültepe mah. Bağlar caddesi No:71 Muhtarlık
Binasının 1. katı K.çekmece
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olu-
nur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki 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 giderlerini 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 ban ka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre veri
lebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından do
ğan 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 sicil ile
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alı-
cılar 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 daire miz-
ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alı-
cıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 127. Md. Göre Satış İlanı Tebliği: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alaka-
darlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen teb-
liğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak is-
teyenlerin 2015/3852 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/04/2017

Basın : 590117 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

REFERANDUM sonrası ilk iş gününde 
Washington’da ilginç gelişmeler yaşandı.  
İlk önce Dışişleri Bakanlığı, daha sonra da 
Beyaz Saray Sözcüsü, referandum hakkında 
birbirine içerik olarak benzeyen, mesafeli,  
hatta soğuk denilebilecek açıklamalar yaptılar.

Tonun böyle süreceği sanılırken  
Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
telefon açtı ve hepsinden daha sıcak bir  
tebrik mesajı iletti. O sıcaklığın sonucu da 
hemen alındı ve iki lider mayıs ayının  
ortasında Beyaz Saray’da yüz yüze görüşecek. 

Esas isimler birbirleriyle bağlantı kurup 
asıl önemli adım çoktan atmıştı, ama ertesi 
gün Washington deyim yerindeyse fıkır fıkır 
kaynıyordu. “Trump’ın bu telefonla alınan 
sonucu desteklediğini” söyleyenler ile  
bunun böyle olmadığını ifade edenler vardı. 
Trump’ın gerçekten ne düşündüğünü kimse 
bilmiyor, ama telefon etmesini her taraf  
kendi siyasi görüşüne göre yorumluyordu.

Özellikle kongre tarafında Türkiye’ye eleş-

tirel yaklaşan güçlü bir 
grup olduğunu hatırlarsak 
onların Trump’ın telefo-
nuna neden tepkili olduk-
larını da anlayabiliriz. Bu 
arada iç politikanın da  
cilveleri devreye girdi.

Trump iç siyasette bir-
çok sorunla karşı karşıya. 
En çok önem verdiği  
“sağlık sistemi değişi-
mi”ni Cumhuriyetçi Parti 
içindeki muhalefet nedeniyle çıkaramadı. 
Dahası bütçe konusunda çok daha önemli 
değişim sürecine de giriliyor. Yani Trump, 
kongreden mümkün olduğunca fazla destek 
almak zorunda, özellikle kendi partisi Cumhu-
riyetçi Parti içinde de fire vermemesi gerekiyor.

Cumhuriyetçi Parti içinde, “Trump’ın Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a telefonu biraz acele 
oldu, biraz beklenip ne olduğunun görülmesi 
gerekirdi” diyenler var. Beyaz Saray, iç poli-

tikada sıcak gelişmeler yaklaşır-
ken bu grubu uzaklaştırmamak için 
ertesi gün manevralara başladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı, 
telefonun referandum sonucuna 
kesin destek anlamına gelmediği, 
bunun sadece bir tebrik telefonu 
olduğu ve iki liderin Suriye de dahil 
ortak sorunları tartıştıklarını vur-
guladı. Anlayacağınız, bu sadece 
iç siyaset gerekçeleriyle yapıl-
mış zorunlu bir açıklamaydı. Asıl 

önemli olan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’la kurması muhtemel sıcak bağlantıydı. 
Kişisel ilişkilere çok önem veren Başkan Trump 
da bu yönde adım attı ve Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’la görüşmek için hemen randevu verdi.

Bu yüzden şu sıralarda Washington’dan 
gelebilecek çelişkili açıklamalara,  
iç politika nedeniyle atılacak bazı adımlara 
şaşırmamak gerekiyor. Asıl meseleler  
iki lider arasında mayısta yüz yüze çözülecek.

Telefondan sonra Beyaz Saray

23 Nisan’ı ‘çocuklar gibi’ bekliyor Evlat edinen kadın 
doktora annelik izni

ADANA’da evlat edinmesi dolayısıyla çalış-
tığı kurumdan annelik izni talep eden ancak 
isteği reddedilen kadın hekime mahkeme 
kararıyla annelik izni verildi. Genel Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendi-
kası’ndan (Genel Sağlık-Iş) yapılan açıklamaya 
göre, Adana’da görev yapan sendika üyesi 
aile hekiminin evlat edinmesi nedeniyle talep 
ettiği annelik izni, Adana Halk Sağlığı Müdürlü-
ğü’nce “aile hekimlerinin izinlerini düzenleyen 
yönetmelikte böyle bir izin olmadığı” gerek-
çesiyle reddedildi. Bunun üzerine sendikanın 
üyesine verdiği hukuki destekle Adana Idare 
Mahkemesi’ne işlemin iptali için dava açıldı. 
Yargılama sonucunda mahkeme, aile heki-
mine annelik izni verilmeme işlemini iptal etti. 

‘POZİTİF HUKUK’
Işlemin iptali kararının gerekçesinde şu ifa-

delere yer verildi: “Kamu görevlisi olan dava-
cının izin hakkına yönetmelik hükümleri ile 
kısıtlama getirilemeyeceği, davaya konu izin 
hakkına ilişkin pozitif hukukumuzda kıyası 
yasaklayan düzenleme bulunmadığı gibi kanun 
koyucu tarafından bilinçli boşluk da bırakılma-
dığı anlaşıldığından, 657 sayılı kanunun genel 
kanun olması nedeniyle kamu görevlisi olan 
davacının anılan kanunda evlat edinen kamu 
görevlisinin izne ilişkin haklarından kıyas yoluyla 
faydalandırılması gerektiği sonucuna varılmış 
olup dava konusu işlemde hukuka, mevzuata 
ve hakkaniyete uygunluk görülmemiştir.” n AA


