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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2014/262 ESAS
DAVALI : EKSPER PARKE ORMAN İNŞAATYAPI MALZEMELERİ OTOMOTİV ÜRÜN İTH.İHRC.SAN VE
TİC.LTD.ŞİRKETİ
Davacı Tuncer Yücel tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasın-
da;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Köyü, Yakuplu Mevkii,
741 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz hissedarları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle belirtilen taşınmazın
satılarak bedelinin paylaştırılması suretiyle ortaklığın giderilmesi ilişkin açılan davada, davaya karşı ce-
vaplarınızı ve delilleriniz mahkememize bildirmeniz için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız
gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçe-
si ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesine karşı beyanda bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde
H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olu-
nacağı hususu, Dava Dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın : 396197 www.bik.gov.tr

ESAS NO : 2016/291 ESAS
Davacı NİLAY GÜL tarafından davalı SERCAN GÜL aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle;
Mahkememize açılan boşanma davasında; davalının adresinin bilinmiyor olması ve yapılan adres
araştırmasında kurumlardan bildirilen adreslere çıkarılan tebligatların da işlemsîz olarak iade edildi-
ği ve bu nedenle davalıya tebligatın yapılmasının mümkün olmadığı görülerek davalıya dava dilek-
çesi ve tensip zaptının tebliğine karar verilmiş olmak a;
Davalı SERCAN GÜL'e iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren iki hafta içinde MK. 166/1 md. gereğin-
ce, koca Sercan'ın boşanma talebine karşı varsa savunmaları ve delillerini sunmak, varsa tanık ba-
şına 34,00 TL celbini istediği belge ve kayıtlar için müzekkere başına 10,20 TL ve 55,00 TL genel gi-
der avansı yatırması gerektiği, herhangi bir cevap verir delil bildirrhediği taktirde evlilik birliğinin ku-
suruyla temelinden sarsıldığı iddiasını ret etmiş sayılacağı kabul edilerek yargılamanın davacı delil-
leri toplanıp değerlendirilerek yapılıp bitirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın : 434646 www.bik.gov.tr

T.C. İZMİR 9. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU İLAN
2015/2 SATIŞ
Hissedarlar Recep Deva, Şevket Deva, Şerafettin Deva, Salih Deva, İbrahim Deva, Hüseyin Deva' ya ait
taşınmazla ilgili satış işlemleri sırasında hissedarlardan Hüseyin DEVA' ya daha önceden de adresi tespit
edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapıldığı anlaşılmakla, satışa konu İzmir ili Bornova ilç. Altındağ
mah. 857 parselde arsa nitelikli olarak kayıtlı taşınmazın üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alı-
nan 11.07.2016 tarihli rapora göre taşınmazın konumu, civarındaki yapılaşma, sosyal-kültürel tesisler ile
alış veriş merkezine uzaklığı, taşınmazın yıpranma oranı değerlendirildiğinde 475.000,00.-TL değere sa-
hip olduğu tespit edilmiş olup işbu rapor yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağın-
dan bu tarihten sonra 7 gün içersinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşeceği hissedarlardan Hüseyin DE-
VA adına ilanen tebliğ olunur.

Basın : 391192 www.bik.gov.tr
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118 ADLIYE PERSONELINE GÖZALTI KARARI
FETÖ’nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kap-
samında, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli 118 kişi hakkında 
gözaltı ve arama kararı çıkarıldı. Polis, personelin bilgisayar ve odala-
rında arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

FETIH SURESI’YLE HAZIRLANMIŞ
Darbe girişiminde etkin rol oynayan eski Genelkur-
may Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Baş-
kanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün kasasında 
bulunan yazının Fetih Suresi olduğu belirlendi.

MILLI Savunma Bakanı Fikri Işık, 
Hava Harp Okulu’na ara sınıflardan gir-
mek için yoğun talep olduğunu açıkladı. 
Eskişehir’deki temasları kapsamında 
Muharip Hava Kuvveti Komutanlı-
ğı’nı ziyaret eden Işık, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’ndan ‘FETÖ’cülerin tasfiye 
edilmesinin ardından pilot açığının oluş-
tuğunu belirtti ve “Çok kritik seviyenin 

altında değiliz ama ihtiyacımız 
var” dedi. Bunun giderilmesi 
amacıyla Hava Harp Oku-
lu’na ara sınıflardan öğrenci 
alınmasına yönelik düzen-
lemenin hayata geçirildiğini 
hatırlatan Işık, şu bilgileri verdi:

“Bu süreç sonunda ikinci sınıflarda 
250 kişi alacağız, yaklaşık 1250 kişilik bir 

müracaat oldu. Üçüncü sınıf-
larda da 100 kişi alacağız, 
burada da 1100’ün üzerinde 
müracaat oldu. Bunlar sevin-
dirici rakamlar. Daha sonra 

komisyon kurulup mülakatlar 
ve gerekli değerlendirmeler yapı-

lacak ve inşallah bu yılın sonuna doğru 
da fiilen, en geç ikinci yarı yılda Hava 

Harp Okulu eğitime başlayacak.” 
Bakan Işık, aralarında Kuleli’nin de 

bulunduğu kapatılan askeri liselerin 
binalarına ilişkin ise “Şu anda bu 
konularla ilgili değerlendirme yapılıyor. 
Benim şahsi düşüncem Kuleli’nin de 
deniz ve hava lisesinin de yine eğitim 
yuvası olarak devam etmesi” ifadesini 
kullandı. n AA

ASKERİ 
PİLOTLUĞA 

İLGİ 
BÜYÜK

Bakan Işık: 250 kişi alacağız, 1250 kişi başvurdu

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, çok sayıda polisin şehit edildiği Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığı’na bomba 
atan F-16 pilotlarının telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Pilotların “Nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest” sözleri telsiz konuşmalarına yansıdı

ANKARA Batı Cum-
huriyet Savcılı-
ğı’nca Fethullahçı 

Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
darbe girişiminin ardın-
dan Akıncı 4. Ana Jet Üs 
Komutanlığı’nda yapılan 
incelemelerde Ankara’nın 
Gölbaşı İlçesi’ndeki Emni-
yet Genel Müdürlüğü Özel 
Harekât Daire Başkanlı-
ğı’na, 141 ve 143’üncü filo-
lardan kalkan F-16 savaş 
uçaklarının bir bomba 
attığı tespit edildi. Ayrıca 
Havacılık Daire Başkan-
lığı’na da bir bombanın 
atıldığı belirlendi. Soruş-
turma kapsamında elde 
edilen delillere göre, Hava-
cılık Daire Başkanlığı’na 
bomba atılması talima-
tını darbeci askerlerden 
Ahmet Tosun verdi. Söz 
konusu bombanın atıla-
cağı yeri 94-0105 kuyruk 
numaralı uçağı kulla-
nan “Aslan 1 Numara” 
koduyla Mustafa Azimetli 
ve Ekrem Aydoğdu işa-
retledi. Bomba ise “Aslan 
1 İki” koduyla darbeci 
pilot Mehmet Çetin Kap-
lan tarafından kullanılan 
93-0691 kuyruk numa-
ralı uçaktan atıldı. Özel 
Harekât Daire Başkanlı-
ğı’na ise bombayı, 93-0696 
veya 94-1563 kuyruk 
numaralı uçakla darbeci 
pilot Uğur Uzunoğlu attı. 
Telsiz konuşmalarına göre 
Ahmet Tosun, her 2 bom-
banın atılması için talimat 
veriyor. Tosun ve Azimetli 
ile diğer pilotlar telsiz 
konuşmalarında birbirle-
rine “Hocam” diye hitap 
ediyor. Azimetli’nin Özel 
Harekât Daire Başkan-
lığı’nda bir helikopterin 
bulunduğunu ve moto-
runu çalıştırdığında vura-
cağını belirtmesi üzerine 
Tosun, “Vurabilirsiniz” 
şeklinde talimat veriyor.

Ekrem Aydoğdu’nun 

Havacılık Daire 
Başkanlığı’nda bir 
helikopterin vurulduğunu 
bildirmesi üzerine Tosun, 
“Elinize sağlık” ifadelerini 
kullanıyor.

‘HAREKETLILIK 
GÖRÜRSENIZ 
VURUN’
Telsizden cuntacı 

askerlere harekât komuta-
nının çeşitli talimatlarını 
aktaran Tosun, ayrıca Özel 
Harekât Daire Başkanlığı 
nizamiyesinde hareket-
lilik görüldüğü anda böl-
genin ateş altına alınarak 
vurulması yönünde pilot-
ları talimatlandırıyor. Özel 
Harekât Daire Başkanlığı 
ile Havacılık Daire Baş-
kanlığı’nın bombalanma 
anlarında pilotların arala-
rındaki telsiz konuşmala-
rından bazıları şöyle:

n Ahmet Tosun: Bölge 
neresi, hocam PÖH mü?

n Mustafa Azimetli: 
Tamamen PÖH. A9 heli-
kopterli, araç motor çalış-
tırırsa vuracağım.

n Ahmet Tosun: Anla-
şıldı hocam vurabilirsiniz.

n Mustafa Azimetli: 
Hocam şu an A9’dan bir 
tane helikopter çıkardılar 
Sikorsky ama araçla iti-
yorlar görünüyor. Şu an 
pistin ortasına doğru aldı-
lar eğer hareketlilik görür-
sek taarruz başlayacak.

n Ekrem Aydoğdu: 
Filo Aslan 1 tek helikopter 
imha edildi.

n Ahmet Tosun: Anla-
şıldı hocam elinize sağlık.

n Ekrem Aydoğdu: 
İkinci helikopteri de imha 
etmek istiyoruz şey için.

n Ahmet Tosun: 
Harekât komutanımızın 
emri nizamiye bölgesinde 
hareket olursa vurun.

n Ahmet Tosun: Niza-
miye bölgesinde hareketli 
hedeflere atış serbest. n AA

‘Nizamiyeye atış serbest’ İSTANBUL Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın yürüttüğü 
FETÖ soruşturması 
kapsamında gözaltına alınan 
ve 11 gün aradan sonra 
adliyeye sevk edilen Ahmet ve 
Mehmet Altan kardeşler önce 
savcılık tarafından sorgulandı. 
Altan kardeşler daha sonra, 
“FETÖ üyesi olmak” ve 
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlarından İstanbul 
Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Sorgusunda örgüt üyeliği suçlamalarını 
reddeden Mehmet Altan, “Fethullah Gülen’i 
tanırım. Yüz yüze bir heyetle gazetecilik 
amacıyla görüştüm. Nihai hedefinin ne olduğunu 
bilmiyorum. Evimde 6 adet bir dolarlık banknot 
bulunmuştur. Bunlardan birisi 1990’da basılmıştır 
ve kullanılmayacak vaziyettedir. Diğer 5 adet bir 
dolarlık banknot ise cüzdanımdaydı. Bu paraları 
yurtdışına çıktığımda kullanıyordum. Darbe 
olacağından haberim yoktu” dedi. Mehmet Altan, 
tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. 

‘HEP DARBELERE KARŞI OLDUM’
Ahmet Altan da FETÖ’ye destek olduğu suç-

lamalarını kabul etmedi ve şunları söyledi: “Sub-
liminal mesaj verdiğim iddiası, skandaldır. Yine 
hakkımda Balyoz davasına destek olmamdan 
dolayı, örgütün faaliyetlerine katkıda bulunduğum 
iddia edilmektedir. Beraat kararının bir kısmı temyiz 
edilen ve Yargıtay’da bekleyen Balyoz davasının bir 
kumpas davası olduğunun kabul edilmesi mümkün 
değildir. Hayatım boyunca darbelere karşı çıktım. 
Gülen’le görüşmedim, amacının ne olduğunu bil-
miyorum.” Hakimlik, Altan hakkında Balyoz dava-
sıyla ilgili Taraf Gazetesi’ndeki eylemleri nedeniyle 
kamu davası açıldığı ve soruşturma yürütüldüğünü 
belirterek, “Bu bakımdan aynı eylemler nedeniyle  
yeniden soruşturma yapılmasının ve soruşturma 
sırasında tutuklanmasının usul hükümlerine aykırı 
olduğunu” savundu. Yurtdışına çıkış yasağı ve adli 
kontrol şartıyla Altan’ı serbest bıraktı.

ITIRAZ VE GÖZALTI
Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasına İstan-

bul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca itiraz edildi. 
İtirazı değerlendiren Nöbetçi 1. Sulh Ceza 
Hâkimliği, Altan hakkında, “FETÖ üyesi olmak” 
ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni orta-
dan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından 
yakalama kararı çıkardı. Kararın gerekçesinde, 
“Genel yayın yönetmeni olduğu dönemde 
kamuoyunda ‘Balyoz Darbe Planı’ olarak bili-
nen davaya ilişkin belgelerin Taraf Gazetesi’nde 
yayımlanması nedeniyle hakkında ‘devle-
tin güvenliğine ilişkin gizli belge bulundurmak’ 
suçundan kamu davası açıldığı ve yargılama-
nın devam ettiği, şüpheli Ahmet Altan hakkında 
‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan açı-
lan bir kamu davasının bulunmadığı bu sebeple 
İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin serbest 
bırakılma gerekçesinin hukuka uyarlı olmadığı 
kanaatine varılmıştır” denildi. Ahmet Altan saat 
23.30 sıralarında Şişli’de gözaltına alındı.
n Veli SARIBOĞA/İSTANBUL

Mehmet Altan’a 
tutuklama, Ahmet 
Altan’a 2. gözaltı

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri 
imamı Adil Öksüz’ün yaklaşık 
1 yıl önce kiraladığı, 15 Tem-
muz darbe girişimi senaryosu-
nun hazırlandığı belirtilen Ankara 
Çukurambar’daki lüks apartman 

dairesi, satışa çıkarıldı. Edinilen 
bilgiye göre, daireyi almak iste-
yen bir müşteri ile emlakçı ara-
sında satış işlemleri başlatıldı. 
Alıcı, daire için bir miktar kaparo 
ödedi. Bir hafta içinde satış 

işlemlerinin tamamlanacağı öğre-
nildi. FETÖ’cü imam Öksüz ve 
bazı generallerin, darbe üssü ola-
rak belirledikleri daire için 695 bin 
TL fiyatta anlaşıldı. 

n Elif Nurgül ÇÜLÜK/ ANKARA

ÖZEL HAREKÂT’I BOMBALAYAN PİLOTLARIN TELSİZ KONUŞMASI

Satış fiyatı 695 bin TL
DARBE PLANININ YAPILDIĞI DAİRE

FETÖ soruşturması kapsa-
mında hakkında yakalama kararı 
çıkarılan eski Galatasaraylı fut-
bolcu İsmail Demiriz, çıkarıldığı 
mahkemede tutuklandı. İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığı 
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruş-
turma Bürosu Cumhuriyet Sav-
cısı Mehmet Şenay Baygun’un 
itirazı üzerine, İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza 
Hâkimliği’nce, İsmail Demiriz hakkında yaka-
lama kararı çıkartılmıştı. Demiriz, Bakırköy’deki 
bir noterde mallarını başkasının üzerine devre-
derken gözaltına alındı. İstanbul Nöbetçi 10. Sulh 
Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan İsmail Demiriz, FETÖ 
üyeliğinden tutuklandı. Demiriz, Silivri Cezaevi’ne 
gönderildi. İsmail Demiriz, tutuklanmasının ardın-
dan, “Herkes muradına erdi. Ben onları vicdanları 
ile baş başa bırakıyorum. Artık rahat uyusunlar” 
ifadesini kullandı. n Veli SARIBOĞA / İSTANBUL

Futbolcu İsmail 
Demiriz tutuklandıFETÖ, 15 Temmuz 

askeri darbe girişimi 
sonrası polis, FETÖ/PDY 
ile bağlantılı tüm kurum 
ve kuruluşları incelemeye 
aldı. İstanbul Emniyeti de, 
kanun hükmünde kararname 
ile kapatılan ve Türkiye 
İşadamları ve Sanayiciler 
Konfederasyonu’na 
(TUSKON) bağlı tüm 
şirketlerin yönetim kurullarını, 
faaliyetlerini ve hesap 
hareketlerini araştırmaya 
başladı. İncelemede 117 
şirket dikkat çekti. Farklı 
sektörlerde hizmet veren 
ancak büyük kısmı eğitim 
alanında faaliyet gösteren 
şirketlerin kestikleri yüksek 

tutarlı faturaların karşılığı 
olmadığı belirlendi. Polis, 
yaptığı araştırmada şirketlerin, 
toplanan himmet paralarını 
yasal hale getirmek için fatura 
düzenlenerek şirket faaliyeti 
gibi göstermek amacıyla 
kurulduğunu ortaya çıkardı. 
Şimdiye kadar paravan 
şirketlerde 60 milyon dolarlık 
para hareketi saptandı. Bu 
tespitler üzerine Mali Suçları 
Araştırma Kurulu (MASAK) da 
şirketler üzerinde inceleme 
başlattı. Sahiplerinin büyük 
çoğunluğunun firari olduğu 
şirketlerin herhangi bir 
sektörel faaliyetleri olmadığı 
için kapatılacağı öğrenildi.

n Yusuf DOĞAN/İSTANBUL

FETÖ’nün 
‘Himmet Paravanı’

Mehmet 
Altan

İsmail 
Demiriz

Ahmet 
Altan


