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Jandarma Genel Komutanlığı, Babalar 
Günü’ne özel video hazırladı. Komutanlığın sos-
yal paylaşım sitelerindeki hesaplarında da pay-
laşılan videoda, Muğla’da yaşayan Hüseyin 
Girgin, Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na ait 
araçla evinden alındı. Jandarma personelince 

minibüsle Isparta’ya yolcu edilen Girgin’i, Ispar-
ta’da da jandarma görevlileri karşıladı. Üçüz 
oğullarının görev yaptığı Isparta İl Jandarma 
Komutanlığı Bakım ve Onarım Takım Komutan-
lığı’na araçla getirilen Girgin, burada çocukları 
Hasan, Hüseyin ve Mustafa ile bir araya geldi.

ANTALYA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN
ESAS NO : 2016/207 KARAR NO : 2017/181
Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin 27/02/2017 tarih ve 
2016/207 esas 2017/181 sayılı kararı ile sanık MESUT DÜKENCİLİ’ nin 5237 sayılı TCK’ nun 89/1,89/1-
e,62/1,52/2,52/4 maddeleri gereğince 4.500,00 TL ADLİ PARA CEZASIYLA cezalandırılmasına, E 
sınıfı sürücü belgesinin TCK’ nun 53/6 maddesi gereğince 3 AY SÜRE İLE GERİ ALINMASINA ka-
rar verilmiş, katılanlar vekili tarafından 06/03/2017 tarihinde temyiz edilmiş olup,tüm araştırmalara 
rağmensanık MESUT DÜKENCİLİ’ye gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin tebliğ edilmediği, yapılan 
adres araştırmasın da tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 7201 Sayılı 
Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğincekarar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi 
gereğinceilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğedilmiş sayılacağı ve bu tarihten 
itibaren 7 günlükyasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu 
ilanen tebliğ olunur. 15/06/2017

Basın : 622253 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
SAYı : 2016/237 ESAS
Konu : İlanen Tebligat Hak.
TC. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ile FIRAT CAMCI arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat 
(Rücuen Tazminat) davası nedeniyle;
Tüm adres araştırmalarına rağmen davalı Fırat Camcı’nın adresine ulaşılamamış olup, mahkememi-
zin 08/06/2017 tarihli ara kararı gereğinceduruşma gün ve saatinin 19/12/2017 günü saat:10.40’da 
yapılmasına, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu ilan tarihinden itibaren 7 
gün sonra duruşma gün ve saatinintebliğ edilmiş sayılacağına, belirlenen gün ve saatte yapılacak 
duruşmada hazır olmaz, karşı tarafta takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği; 
karşı taraf hazır ise yokluğunuzda yargılamaya devam olunabileceği; sulh için gerekli hazırlığı 
yapmanız;duruşmaya sadece taraflardan biri gelir ve yargılamaya devam etmek ister ise,mazeretsiz 
gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın,onun muvafakati 
olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği (6100s. H.M.K.’nun 139.141.
ve 150.md.) hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın : 623326 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. GAZİANTEP 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2015/913 ESAS
DAVALI : EKSEN TEKSTİL BRANDA-ÇADIR SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Sanayi Mah. Küsget Halıcılar 
Sit. 60140 Nolu Cad. No:12 Şehitkamil/GAZİANTEP
Davacı tarafından aleyhinize açılan 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit davasının yapılan 
yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış 
olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir 
netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 11/07/2017 günü saat: 09:25’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendi-
nizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK’nun 147/1-2 maddereli gereğince belirlenen 
gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya 
yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi 
ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın : 623394 www.bik.gov.tr 
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
Mahkememizin 2016/1161 esas sayılı dosyasındadavacı GÜLSEN GÜLER tarafından davalı 
İHSAN AŞAR aleyhine açılan velayetin değiştirilmesi davasında, davalı Sivas ili, Suşephri 
ilçesi,Kemalpaşamah. Cilt: 7 hane: 205’de nüfusa kayıtlı Hasbi ve Sevim’den olma,14/11/1971 
D.lu, İHSAN AŞAR’ın bildirilen tümadreslerinden yapılan araştırma sonucu bulunamadığı, davalının 
mernis adresinin de olmaması nedeniyle velayetin değiştirilmesi talebini içerir dava dilekçesinin 
ve ön incelemeduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, “HMK 129 ve 317 maddeleri 
gereğince İKİ HAFTALIK kesin süre içinde davaya cevaplarınızı, usûli itirazlarınızı ve delillerinizi 
bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş 
sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin celbi için gerekli gider avanslarını yatırmanız gerektiği” 
ve“HMK. 139. maddesi gereğince04/07/2017 günü saat 10.00’da belirlenenduruşmaya gelmediğiniz 
veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli 
hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istem-
esi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz 
olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği” İHTAR OLUNARAK ilanen 
duyurulur. 14/06/2017

Basın : 623334 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Tek-
nokent’te hizmet veren 
bir firmanın geliştirdiği 
“İnternet Tabanlı Dep-
rem Risk Analiz Sistemi” 
uygulaması ile vatandaş-
lar internet üzerinden 
ücretsiz olarak binalarının 
depreme karşı risk değer-
lendirmesini yapabilecek. 

‘İÇİNİZİ RAHAT 
ETTİREBİLİR’
Deneme aşaması 

tamamlanarak hayata 
geçirilen uygulamayla 
Ege ve Marmara bölge-
leri öncelikli olmak üzere 
81 ilin riskli bina dağılım harita-
sının çıkarılması da hedefleni-
yor. Uygulamaya “www. analiz.
yapidestek.com.tr” adresinden 

ulaşılabilecek. ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Türer, 
geliştirdikleri yazılımla ulusal 
ve uluslararası en güncel teknik 

bilgi ve şartnameler kul-
lanılarak, en basit şekilde 
mevcut yapıların deprem 
değerlendirmesinin yapı-
labildiğine dikkat çekti. 
Türer, “Türkiye’de 8 mil-
yon kadar binamız var ve 
yaklaşık 80 milyon kişi 
buralarda yaşıyor. Her-
hangi bir evde oturan 
kişi, internet üzerinden 
bizim sistemimize bağla-
nıp, kendi bina bilgilerini 
girip bilimsel bir ön değer-
lendirme alabilecek. Özel-
likle son günlerde birçok 
deprem oluyor ve ülkemi-
zin yüzde 90’dan fazlası 
deprem riski altında, bu 

ön değerlendirme ile içiniz daha 
rahat edebilir ve depremlerde 
binanızın performansıyla ilgili  
bir ön bilgi sahibi olabilirsiniz.” 

RaMazan  
Bayramı için ülkele-
rine gitmek isteyen 
Suriyelilerin, Öncü-
pınar Sınır Kapısı’n-
daki geçişleri devam 
ediyor. Bölgeye 
gelenler, 40 dereceyi 
bulan sıcak havaya 
rağmen uzun kuy-
ruklar oluşturuyor. 
Güvenlik güçleri, 
sınırda izdiham  
oluşmaması ama-
cıyla Suriyelileri, 
kurulan 5 ayrı toplanma 
çadırında yönlendirip  
işlemlerini yapmalarını  
sağlıyor. 6 günden bu yana 
sınırdaki güvenlik nokta-
sında işlem yapıp ülkesine 
geçen Suriyeli sayısının  
20 bini aştığı belirtildi. 

Suriyelilerin, 14 Tem-
muz’a kadar yeniden 
Türkiye’ye dönmeleri gere-
kecek. Essalame Güm-
rük Kapısı Müdürü General 
Kasım Kasımi, Türk yetkili-

lerle yapılan görüş-
meler neticesinde 
bayram için gerekli 
izinlerin alındığını 
belirtti. Kasımi, alı-
nan tedbirlerle böl-
genin her geçen 
gün daha da 
güvenli hale geldiğini ifade 
ederek, şöyle konuştu: 

“Şu ana kadar çocuklar 
dahil gelenlerin sayısı  
23 bin 623 oldu. Dönüşlerin 
bu kadar çok olacağını 
tahmin ediyorduk çünkü 

aileler çoktan 
beri birbirinden 
uzaklardı. İkincisi 
TSK buraların 
güvenliğini sağladı. 
Umuyoruz ki günlük 
gelişler 10 bini 
bulur. Fırat Kalkanı 

Harekâtı’yla bölgemizde 
istikrar sağlandı. artık buralar 
eskisi gibi değil güvenlikli 
oldu. aldığımız bilgilere  
göre gelenlerin yüzde  
20’ye yakını Türkiye’ye  
geri dönmeyecek.”

Binanızın depreme 
karşı riski internette
ODTÜ Teknokent’te hizmet veren bir firmanın geliştirdiği uygulamayla, vatandaşlar internet 
üzerinden ücretsiz olarak binalarının depreme karşı risk değerlendirmesini yapabilecek

ÜCRETSİZ 
ÖĞRENİLEBİLECEK

Prof. Dr. ahmet Türer, yaşanan depremler nedeniyle 
Ege ve Marmara’daki binaların değerlendirilmesine 
öncelik verilmesi gerektiğini de belirterek, buradaki 

vatandaşları sistemi kullanmaya davet etti.

ERKEK anası olduğumdan  
mıdır nedir, yediklerinden-
içtiklerinden zehirlendiği için 
hastanelik olan Manisa’daki 
askerlerin isyanını anlatan  
o görüntüler çok etkiledi bendenizi. 
Ama çok! Herhalde insan ister 
istemez o evlatlardan birinin kendi 
evladı olabileceğini de düşünüyor.

“Çok katı olursa yemez”  
diye yumurtasının başında  
nöbet tuttuğun bir lokma oğlun, 
zorunlu olduğu vatan görevinde 
yediği yemekten zehirleniyor. 
Yemeği yapan firma dışarıdanmış, 
taşeronmuş, 
falanmış 
filanmış... 
Hiçbiri-
nin önemi 
yok; zira 
o yemek 
o çocuk-
lara devletin 
eliyle ikram 
ediliyor.

Bu skandal bir yana, hasta-
neye kaldırılan askerlerin sosyal 
medyaya yansıyan görüntülerin-
den öğreniyorsunuz ki yumurtası 
çok pişse “Bu ne ya?” diye size 
atarlanan evladınız, yemeklerde 
bir sorun olduğunu söylediği için 
komutanlarından dayak yiyor!

Bunları anlatan tabii askerlerin 
kendileri. Yalan olabileceğini 

zannetmiyorum. Zira o 
görüntüleri izlediyseniz siz de 
görmüşsünüzdür, hastanelik  
olan askerlerin hemen hepsinin 
aynı şekilde isyan ettiğini.

Biliyorum şimdi bazılarınızdan 
itiraz gelecek. “Yemek zehirlen-
mesi meselesi başka bir şey,  
askerlerin üstlerinden kötü  
muamele gördüğü iddiası ayrı  
bir mevzu.” Neden? Çünkü 

askerde dayak  
yıllar yılı folklordan 
sayıldı bu  
memlekette ya...

Hayır; bir  
askerin disipline 
aykırı bir hareketi, 
tavrı da yok ortada 
ki sinirler gerilsin!

Çocuk demi-
yor ki, “Niye bugün 
yemekte kuzu tan-
dır yok!” Diyor ki: 
“Komutanım kuru 
fasulyenin içindeki 
etin tadı bozuk!” 
Bunun için niye 
döversin kardeşim 
sen çocuğu? Niye 
küfredersin, tecrit 
edersin? Bölüğüne 
yemeği veren firma 
babanın oğlunun fir-
ması mı? Madem 
erlerinden sürekli 
itiraz geliyor, niye 

sorunun nerede olduğunu bulmak 
yerine girişiyorsunuz o çocuklara!

Pardon ama biz o çocukları 
“Peygamber Ocağı” olarak  
bilinen askeriyeye adam  
olsunlar, adamlık öğrensinler, 
vatan evladı olmayı bilsinler  
diye yolluyoruz... Size kokuşmuş 
etleriyle yemek dayayan bir firma-
nın kobayı olsunlar diye değil!

ANKARA’dan 3 gün önce yola  
çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,  
yürüyüşünün dördüncü gününde çok  
talihsiz bir kaza geçirdi biliyorsunuz.

Biraz tepelik bir yerden inerken  
ayağı kaydı ve fena bir düşme  
hadisesi yaşadı. Yaşını göz önüne 
aldığınızda Kemal Bey için bu kaza  
aslında ucuz atlatılmış diyebilirsiniz.

Çünkü defalarca izledim ki gerçekten 
çok sert bir düşüş yaşamış CHP Lideri.  
Allah korudu. Çünkü kalça kemiğinin filan 
kırılması da mümkündü. “Geçmiş olsun” 
diyorum kendisine ve bundan sonra  
daha dikkatli olmasını temenni ediyorum.

Tabii bu arada bu düşme sonrası  
başta sosyal medya olmak üzere 
internette yazılan bazı yorumların 
da nahoş, insafsızca, hatta çirkince 
olduğunu söylemem gerekiyor.

Mesela, iktidar yanlısı bir gazetenin 
haber sitesinde şöyle bir başlıkla  
okudum bu düşme olayını:  
“Kılıçdaroğlu’nu yerden topladılar!” 

Özetle... Dün bence düşen sadece Kılıç-
daroğlu değil, insanlık da bir kez daha yerle 
bir oldu. Hani zaman zaman yazıyorum, 
“Ne oldu bize böyle? Niye bu kadar insan 
olma erdemine uymayan hal ve hareket-
ler içerisinde bulunuyoruz?” diye. Bu olay 
da onlardan biri işte. Sev sevme! Beğen 
beğenme! Onayla onaylama ama yaşı  
69 olan bir adam çok fena düşmüş, sen 
niye bunun üzerinden siyasi kinini kusuyor 
ve acımasızlık yapıyorsun be kardeşim!

GİTGİDE şiraze-
miz kayıyor vallahi. 
İyice paranoyaklaştık! 
Avrupa ve Asya’yı bir-
birine bağlayan köprü-
lerin bakımı, onarımı 
Ulaştırma Bakanlığı’na 
bağlı Karayolları Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı.

Ben bu köprülerden 
birincisini sık sık  
görme imkânına  
sahibim; çünkü  
o civarda oturuyorum. 
İkinci köprüde de var 
mı aynı şey bilmiyorum, 
ama birinci köprü  
geceleri rengârenk olur.

Başka bir güzellik 
katar İstanbul 
Boğazı’na. Sadece 
yabancı turistlerin değil, 
İstanbullu olanların  
bile içini hoş eder.

Önceki gün yine 
rengârenkti köprü. 
Gökkuşağı renklerine 
bürünmüştü. Gördüm. 
Ve sonra da duydum ki 
bazı muhafazakârlar  
bu renklerin LGBT’nin 
yani “lezbiyen, gay, 
biseksüel ve trans”ların 
renkleri olduğu  
düşüncesiyle,  
“15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nde bir reza-
let yaşanıyor! Resmen 
LGBT’nin reklamı  
yapılıyor” demişler.

Aslında diyecek  
çok şey var tabii bu  
saçmalığı dile getiren-
lerle ilgili ama deme-
yeyim şimdi. Sadece, 
“Kardeşim Allah size 
akıl fikir versin”  
deyip pas geçiyorum.

Renkleri lezbiyenliğe, 
gay’liğe bağlama 
paranoyaklığı

Düşen aynı zamanda 
insanlığımızdı

Kokuşmuş et için dayak niye?

Üçüz askere 
Babalar Günü 

sürprizi

6 GÜNDE 20 BİN 
KİŞİ GEÇTİ‘Gidenlerin yüzde 20’si 

Suriye’den geri dönmeyecek’

Kasım 
Kasımi


