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JANDARMA  
23 NİSAN’A 

ÖZEL AFİŞLER 
HAZIRLADI

JANDARMA Genel Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel “Jandarma 
çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayra-
mınızı kutluyorlar” mesajlı afiş hazırladı. 4 ayrı afişte; 
jandarma giysili miniklerin 156 Jandarma İmdat Hat-
tı’na gelen ihbarları not alırken, Genel Bilgi Tarama 

Sistemi’nden (GBT) sabıka kaydı kontrolü yapar-
ken, bisikletle devriye atarken ve trafik uygulaması 
yaparken görüntülerine yer verildi. 23 Nisan etkin-
likleri kapsamında, Jandarma Bando Komutanlığı 
ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu 
ortaklığında 23 Nisan’a özel video klip de hazırlandı.

Askeri okullara 2 günde 
67 bin öğrenci başvurdu

Murat GÜRGEN/ANKARA

Milli Savunma 
Üniversitesi 
(MSÜ) bünye-

sindeki Kara, Deniz ve 
Hava Harp Okulları ile 
astsubay meslek yükse-
kokullarına 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında 
toplam 5 bin 268 yeni 
öğrenci alınacak. Baş-
vuru işlemleri çarşamba günü 
başladı. Sadece ilk 2 günde 66 
bin 868 öğrenci başvurdu. Bir 
öğrenci birden fazla okula baş-
vurabildiğinden, toplam baş-
vuru sayısı 310 bin 391’e ulaştı. 

Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık, MSÜ öğrenci alım başvu-
rularıyla ilgili basın toplantısı 
düzenledi. Işık, “Tüm gençleri-
mize, askerliği seven, bu mes-
lekte bulunmak isteyen ve bu 
şerefli ordunun bir mensubu 
olmak isteyen tüm gençlerimize 
çağrı yapmak istiyorum. Gelin 
bu şerefli ordunun sizler de bir 
mensubu olmak için başvuru 
yapın, gelin tarihi gerçekten 
şanlı zaferlerle dolu ve dünya-
nın en güçlü ordularından biri 

olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 
subay ve astsubay olarak sizler 
de yerinizi alın” diye konuştu.

Işık, basın mensuplarının 
gündemdeki konulara dair soru-
larını yanıtlarken ise S-400 
füze savunma sistemi alımı 
konusunda Rusya ile yürü-
tülen görüşmelerin önemli 
bir aşamaya geldiğini söy-
ledi. Işık, “Çalışmalar, görüş-
meler nihai noktaya geldi. Biz, 
S-400’leri NATO’nun sistemine 
entegre edemeyiz, bunu biliyo-
ruz. NATO bu noktada anlayışlı 
olmak durumundadır” dedi.

ABD’YE YPG UYARISI
Suriye’deki gelişmeleri 

de değerlendiren Işık, 
ABD’deki görüşmelerde 

Rakka operasyonunda 
PYD’nin kullanılmasına ilişkin 
uyarılarını tekrarladıklarını 
belirterek bu durumun harekâtı 
geciktireceğini bölgedeki yerel 
unsurları DEAŞ’ın kucağına 
iteceğini anlattıklarını kaydetti.

 Işık, Özgür Suriye Ordu-
su’nun (ÖSO) “Doğu Kalkanı 
Ordusu” adı altında yeni bir 
yapılanmaya gittiği yönün-
deki haberlerin hatırlatılması 
üzerine ise “Türkiye, bir terör 
örgütüyle bu operasyonun yapıl-
maması noktasında birçok çalış-
mayı yürütüyor. Bu çalışmanın 
içerisinde PYD/YPG unsurları 
dışında özellikle Arap unsur-
larının ağırlıkta olduğu bir 
harekâtın yapılmasını Türkiye 
destekliyor” ifadesini kullandı.

Harp okullarının Milli 
Savunma Üniversitesi 

altında yeniden 
yapılandırılmasının ardından 

çarşamba günü başlayan 
başvurulara ilgi yoğun 

oldu. Bakan Işık, 5 bin 268 
kontenjan için ilk 2 günde 

66 bin 868 öğrencinin 
başvurduğunu açıkladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 
bakanlıkta, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 
düzenlenen “Göçmen Arkadaşım” konulu  
resim yarışması ödül törenine katıldı. 

Burada yaptığı konuşmada Türkiye ve 
dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan  
Soylu, “Sadece paraya, petrole, doğalgaza, 
yeraltı enerji kaynaklarına ve egemenlik kurmak 
istedikleri topraklara gözünü dikmişlere, 
dünyanın bundan ibaret olmadığını bu resimlerle 
bu çizgilerle kardeşlikle gösteriyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’nca 
Milli Savunma Üniversite-

si’ne öğrenci alımı için hazır-
lanan Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) onaylı 
tanıtım filmi yayınlandı.

Göçmen arkadaşları için çizdiler

‘Bunu Merkel’e göndermek lazım’ Yunanistan’dan 60 sığınmacı geldi
TÖRENİN ardından konferans salonunun girişinde 

kurulan sergiyi gezen Soylu, bir resmin başında küçük 
ressamın söylediklerini dinledikten sonra Almanya  
Başbakanı Angela Merkel için “Bunu Merkel’e gönder-
mek lazım. Belki soğuk kalpleri biraz yumuşar” dedi.

TÜRKİYE ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki  
göçmen mutabakatı çerçevesinde, Yunanistan’dan  
60 sığınmacı Türkiye’ye gönderildi. Mutabakat  
kapsamında geçen nisandan bu yana Türkiye’ye  
iade edilen sığınmacıların sayısı bin 74’e yükseldi. 

NEREDE kalmıştık dün? Ne 
demiştik? “Demek ki çukur 
ve hendek kazıp devletle 
savaşmaktan başka bir 
meziyeti olmadığı anlaşılan 
HDP ve uzantıları bu çağ 
dışı mücadeleleriyle o kadar 
yıldırmış ki Kürt halkını... 
O kadar bıktırmış, lanet 
ettirmiş ki... PKK tehditleri, 
korkusu dahi kesememiş 
önlerini ve azımsanmayacak 
bir oran sandığa gidip 
başkanlığa EVET demiştir.”

Dün yayınladığım  
tabloya bakın lütfen...

Mesela Ağrı... Kim vardı  
orada milletvekili?

Kürt halkının Rosa Luxemburg’u 
olarak görülen Leyla Zana.

Belediye başkanı kimdi?  
Beyaz güvercin Sırrı Sakık.

İki isim de o cephenin en naif 
ve en barışçıl ismi değil mi?

HDP İÇİN HEZİMET
Düşünün onlar bile tutamamış 

Ağrılı Kürtleri HDP potasında.
Kaçak vermiş...  

Hem de büyük kaçak.
7 Haziran’da 16.6 olan  

AK Parti, 1 Kasım’da 27.7’ye 
çıkmış, referandumda ise oran 
neredeyse iki katına yükselmiş.

Tüm şehirlerde durum  
hemen hemen aynı.

O bölgenin siyaseti açısından 
merkez kabul edilen ve yoğun 
Kürt nüfusunun yaşandığı 
Diyarbakır’da da gözle görülür  
bir kayma var ve bu HDP için 
büyük hezimettir bana göre.

Umuyorum ki bu okkalı 
tokat bugüne kadar kendilerini 
Kürt siyasal hareketinin yegâne 

temsilcisi olarak gören HDP’li 
siyasilerin aklını başına getirir.

Bir terör örgütüne sırtını 
yaslayarak, onlardan talimat 
alarak legal siyasette başarılı 
olunamayacağını, yola bu şekilde 
devam edilemeyeceğini  
bir zahmet anlarlar. 

Gelelim şimdi referandum 
üzerinden çıkarılacak ikinci 
sonuca! Onlar da farkında 
mı bilemiyorum; hiç kusura 
bakmasınlar ama sandıktan  
çıkan % 51.4’lük “Evet”te  
MHP seçmeninin katkısı kendi  
oy oranının çok altındadır. 

NEDEN DÜŞTÜ?
Karnımdan konuşmadığımı, 

farazi sallamadığımı ispat için  
iyi bildiğim bir şehirden, 
Kırşehir’den örnek vermek 
istiyorum değerli okurlarım.

Daha önceki 2 seçimde  
bu ili ziyaret etmiş ve seçmen 
profilini de pek bir güzel analiz 
etme fırsatı yakalamıştım.

O nedenle rahatlıkla  
bu şehri örnek verebiliyorum.

AK Parti seçmeninin tabanının 

bile eski MHP tabanından 
gelen muhafazakâr seçmen 
olduğunu söylememde  
hiçbir beis yoktur sanırım.

Sol oyların toplamının 
yüzde 30’u dahi bulamadığı 
Kırşehir’den referandumda 
çıkması gereken “Evet” 

oyunun karşılığı  
yaklaşık yüzde 71’di.

Neden böyle 
söylüyorum? Çünkü  
bir önceki seçimde yani  
1 Kasım’daki oranlar  
buna tekabül ediyordu.

Eminim siz de 
Kırşehir’deki rakamları mukayese 
ettiğinizde bana hak vereceksiniz. 

Şimdi... 1 Kasım’da “Evet” 
blokunu temsil eden iki önemli 
partinin, yani AK Parti ile 
MHP’nin aldığı oy oranının 
toplamı yaklaşık % 71 iken 
referandumda neden “Evet”in 
karşılığı 53.25 olmuştur?

ŞEHRİ TANIYORUM
Nereden baksanız kayıp  

17 puan. Adım gibi eminim, 
MHP tarafı bu kaybın 
kendilerinden değil,  
AK Parti’den kaynaklandığını 
söyleyecektir, ama benim buna 
inanmam mümkün değil.

Çünkü dedim ya;  
o şehri iyi biliyorum.

İyi analiz ettim vaktinde ve 
o nedenle de kaybın MHP’den 
kaynaklandığını rahatlıkla 
söyleyebilirim. Peki neden? 
Neden verdi bu kaybı MHP? 

Onun yanıtı da pazartesiden 
sonra... Ayrılmayın benden, 
birlikte okumaya devam  
edelim sandık sonuçlarını... 

‘Evet’e MHP’nin katkısı  
kendi oyunun çok altındadır! 

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/1087 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İli , Fatih ilçesi, Müftü Ali Mahallesi, 2477 ada, 8 sayılı parsel sayılı 84,28 m2
miktarlı kargir apartman vasıflı taşınmazda, zemin katta 20/170 arsa paylı 2 b.bölüm nolu dükkanın tamamı.
İstanbul İli, Fatih ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Şair Nabi sokak ile Müftü Hamamı sokak köşesinde yer
alan ve Müftü Hamamı sokaktan 31 dış kapı numarası alan 2477 ada 8 sayılı parselde mahallen yapılan ince-
lemede : 84.28 m2 alanlı parsel üzerinde kısmi bodrum kat+ Zemin kat+ 4 Normal kat + çatı katından oluşan be-
tonarme , 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği ve takribi 30 yıllık ömre sahip binanın yer aldığı gö-
rülmüştür. Binanın dış cephesi mozaik kaplama olurken yapı iki sokağa da cephelidir.
Yaklaşık olarak parselin tamamı üzerine oturan yapının bodrum katında. Şair Nebi sokaktan girişli bir dükkanı
ve zemin katta ise kıymet takdirine konu olan 2 b.bölüm nolu dükkanı yer alırken , normal katları ise mesken
amaçlıdır. Binaya Müftü Hamamı sokak üzerinden demir doğramalı cümle kapısı ile giriş verilmiştir. Yapıda kat-
lar arası ulaşım dökme mozaik basamaklı merdivenle sağlanmaktadır.
Zemin katta yer alan kıymet takdirine konu 2 bağımsız bölüm numaralı dükkanın keşif tarihinde boş olduğu gö-
rülmüştür. Bu nedenle incelemeler bina dışından gerçekleşmiştir. Bina sakinleri ve komşuları ile yapılan görüş-
mede söz konusu yerin daha önceki sürelerde depo olarak kullanılmak üzere kirada olduğu , ancak son süre-
lerde kullanılmadığı, kapalı tutulduğu beyan edilmiştir. Yaklaşık 60 m2 brüt alanlı ve yamuk geometrik şekilli dük-
kanın cephesi camekanlı doğramalı olup önünde saç kepenkleri yer almıştır. İç cephe duvarlarının sıvalı ve ba-
danalı , zeminin kısmen şap , kısmen çini kaplamalıdır. Ana yapıda elektrik, doğalgaz ve sıhhi tesisat mevcut-
tur.
İmar Durumu : Fatih ilçesi, Yavuz Sultan Selim mahallesi, 2477 ada, 8 sayılı parsel sayılı yerin, İstanbul
IV numaralı, İstanbul I numaralı Yenileme alanları ve İstanbul II Numaralı Yenileme alanları Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan
Fatih ilçesi Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik sit alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uy-
gulama İmar Planında 3. derece koruma alanında h: 15.50 mt. İrtifada konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/07/2017 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 11/08/2017 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
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
sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebile-
cektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve sa-
tış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşe-
cektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlü-
ğü T. Vakıflar Bankası ÇağlayanAdliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı he-
sabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, ke-
sin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan
POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1.
maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, ta-
şınmazın 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- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında be-
lirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ ye-
rine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2016/1087 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/04/2017

Basın : 590487 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İZMİR İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2011/7 İFLAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, sa-
at ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50 + satış masraflarına istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağı-
da belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tah-
min edilen değerinin %50'sini ve satış masraflarını bulmasının şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce baş-
lamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda tek-
lif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki be-
şinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verile-
bileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin, binde 5,69 oranında damga ver-
gisinin ve teslimat masraflarının alıcıya ait olacağı, yediemin ücreti, motorlu taşıtlar vergi borcu ile tellaliyenin iha-
le bedelinden karşılanacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şart-
namenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. 19/04/2017
** Menkullerin, adet, cins, mahiyet ve birim fiyatlarını gösterir bilirkişi raporları ile ilgili menkullere ilişkin aynı bil-
gileri içerir şartnameler, İzmir İflas Müdürlüğü’nden edinilebilir. SATIŞ İLANINDA BELİRTİLEN 35 TT 995 plaka-
lı araç “Evka-3 Mah. 119/30 Sk. No:7/A Bornova İZMİR”adresinde olup ihaleye katılanlar menkulleri bu adreste
görmüş ve iflas dosyasındaki tüm malumatı edinmiş sayılacaklardır. Elektronik ortamda ihaleye katılacaklar te-
minatı İzmir İflas Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası T.A.O., İzmir Adliye Şubesi nezdindeki TR27 0001 5001 5800
7290 4964 67 IBAN nolu hesabına yatırabilirler.
MÜFLİS ÖZEKİP İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İFLAS İDARESİ ÜYELERİ
Funda ÖZDEMİR GÜLERYÜZ Hilal AKDENİZ Nilay ERTEM DURLU
1. İhale Tarihi : 04/05/2017 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
2. İhale Tarihi : 05/06/2017 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
İhale Yeri : İzmir Adliyesi, Zemin Kat, G Blok, Oda No: 9, Müzayede Salonunda,
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 25.000,00 1 %1 35TT995 Plakalı , 2007 Model , PEUGEOT Marka , 207

TRENDY 1.4 HDI Tipli , 10FD881793932 Motor No'lu ,
VF3WC8HZC33758237 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Gri
(Gümüş) renk, Anahtar ve ruhsat yok, sağ arka kapı ve
arka tampon çizik, boya üzerinde çizikler mevcut, akü ve
lastikler kullanım ömrünü tamamlamış araç.

(İİK m.114/1, 114/3) Basın : 590606 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de


