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Komplo teorilerine ilgi duyan ve strateji 
konusunda çalışmalar yapan biri olarak 
bir yandan ölen, yaralanan insanların ha-

berlerini izlerken üzüldüm, hatta kahroldum 
bir yandan da bu işin altında ne “TEZGâH” 
olabilir diye düşündüm. İnceledikçe de bazı 
şeyler dikkatimi çekti ve bazı konularda şüp-
heler duymaya başladım.

İŞGAL Mİ ASKERİ OPERASYON MU?
Putin’in KGB tarafından özel olarak eğitil-

miş ve yetiştirilmiş bir lider olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Onun “askeri operasyon” dünyanın 
ise “işgal” olarak adlandırdığı bu eyleminin 
terminolojik anlamda değerlendirilmesin-
de ciddi bir hata olduğunu düşünüyorum. 
Putin’in şu an yaptığı “işgal görünümlü nedeni 
belli olmayan kendince bazı tezleri” olan bir 
askeri eylemdir. O, kendi tezine göre Ukray-
na’ya barış getirmek istiyor. Dünya ise bunu 
bir “işgal” olarak yorumluyor.  

Bu bağlamda yapılan yorumların tamamı-
nın terminolojik olarak hatalı buluyorum. Bir 
yere gidip oraya bayrağınızı dikip, “burası artık 
benim yerimdir” dediğinizde “işgal” anla-
mını kazanır. Geri kalan diğer tüm eylemler 
gerekçeleri saçma bile olsa askeri harekattır. 
Tabii ki şunu da eklemek isterim, her ne olursa 
olsun bir eylemin sonucunda insanların 
zarar görmesinin ve ölmesinin hiçbir haklı 
gerekçesi olamaz. Şunu söylemek isterim ki 
ben Zelensky’nin öyle sanıldığı kadar da bir 
masum prens olduğunu düşünmüyorum.

ZELENSKY’NİN HAYATINDAKİ  
TESADÜFLER ZİNCİRİ

Şöyle bir tesadüf zincirini hayal edin. Biri, 
Yahudi bir annenin çocuğu olarak dünyaya 
geliyor. İbrani kültürüne göre çocuk annesinin 
dinini alır. Bunu Zelensky’nin ailesi nasıl hallet-
ti bilmiyorum ama Zelensky teknik olarak bir 
Yahudi. Olabilir tabii ki, ama onun “seçilmiş” 
olmasında ilk faktör bu.

Bilenler bilir, İsrail veya Yahudilerin- (bu-
rada İbrani dostlarımız Yahudi lafından 
hoşlanmadıkları bildiğim için bu kelimeyi 
terminolojik anlamda kullandığımı da ekle-
mek istiyorum) - medyada çok güçlüdürler. 

Medya devlerinin arkasında mutlaka Yahudi 
sermayesi vardır. Müzik & medya ve eğlence 
sektörünü domine ederek popüler kültürü 
yönlendirme konusunda iddialı bir lobidir. 
Bu, hukuk eğitimi alana genç çocuk, hayatı 
boyunca hiç avukatlık yapmıyor ve eğlence 
endüstrisine giriyor. Orada 
ona sihirli bir el yardım ederek 
eğlence dünyasında yıldızının 
parlamasına yardım ediyor. 
Komedyen yaptığı esprilerde 
siyasete bolca yer veriyor ve 
özellikle Türkiye hakkında da 
bol bol atıp tutuyor (merak 
edenler sosyal medyadan yaptı-
ğı esprileri bulabilir). 

Zelensky komedyenlik 
yaparken “Halkın Hizmetkarı” 
adında bir dizi de Ukrayna cum-
hurbaşkanı rolünü oynuyor ve başarılı oluyor. 
Eş zamanlı olarak parayı buluyor ve Kvartal95 
adlı bir televizyon yapım şirketi kuruyor. Oy-
nadığı dizide Ukrayna Cumhurbaşkanı rolün-
de olması ne kadar ilginç bir tesadüf değil mi? 
Allah’ın işine bakın ki daha sonra ülkesinde 
popüler olan bu arkadaşa birileri oynadığı 
dizinin adında bir parti kurduruyor ve seçim-
lerde onun iktidara gelmesini kapı açıyor. Tam 
Yeşilçam filmi senaryosu. Beni kimse yemesin. 
Bütün bunlar bir plan. Batının en çok takdir 
ettiğim özelliği biz Türklere göre daha sabırlı 
olması ve her şeyi zamana yayarak sabırla 
yapmasıdır. Komedyeni önce bir popüler 
kültür ikonu olarak yarattılar, sonra “Halkın 
Hizmetkarı” adlı dizi de tıpkı Hollywood’un 
yıllardır yaptığı gibi sinema yoluyla parlattılar, 
propagandalarını yaptılar ve popüler kültürü 
kullanarak onu iktidara getirdiler. Bu seçilmiş 
komedyen böylece Ukrayna’nın seçilmiş cum-
hurbaşkanı oldu. Önce batı tarafından “seçildi” 
sonra da halk tarafından seçtirildi. 

BATININ SEÇTİĞİ PROFİL   
PROPAGANDA İÇİN UYGUN BİR FİGÜR

Bu seçilmiş komedyenin koltuğa oturur 
oturmaz hizmet etmekle yükümlü olduğu sis-
teme çalışması gerekiyordu. “NATO’ya girelim”, 
“Rusya düşmandır, Nazi’dir”, “batı tek çaredir” 
gibi güzel ve sempatik sözlerle Ukrayna’yı 
batıya fiksleme oyununa başladı. 

Burada şunu da eklemek isterim ki, batı 
iyi bir seçim yaptı. Yahudi bir aileden gelmesi, 
oğlak burcu erkeği olarak ağzı laf yapan biri 
olması, sempatik olması ve ikna yeteneğinin 
yüksek olması onun bu seçilmişliğinde önemli 
faktörler oldu. Böylece batı bir “seçilmiş” ile iste-
diği savaşa daha savaş başlamadan girmiş oldu.

AKILLI “YAYGARALAR” YAPMAYI BİLİYOR
Verdiği tüm röportajlarda beden dilini ve 

duygusal zekasını çok iyi kullanan müthiş 
bir ajitasyon tekniği ile kendisini acındırmayı 
bilen, iletişim ve ikna yönü güçlü bir adam 

Zelensky. Gün geldi onu oraya getiren batıya 
“çaktırmadan” çattı, gün geldi Rusya’ya çattı. 
Yaptığı her şeyde, söylediği her sözde ve yap-
tığı her eylemde tamamen Batının program-
lanmış robotu gibi davranarak propaganda da 
popüler kültürün öneminin yeni yüzyılda ne 

kadar önemli olduğunu gösterdi. Ne 
tesadüftür ki batının yaptığı her şey, 
önce Zelensky tarafından söylendi.  
Zelensky batıya ne dediyse batı da 
onu yaptı. Sanki iki taraf arasında 
muazzam bir empati ya da iş birliği 
varmış gibi. 

Komedyen olduğu dönemde Tür-
kiye aleyhinde yaptığı saçma sapan 
esprileri unutup bir anda Türkiye 
dostu oldu. Bize de çaktırmadan 
talimatlar yağdırmaya başladı. “Mön-
tro’yu uygulayın, boğazları kapatın” 

diye emirler verdi. An geldi bize yalakalıklar 
da yaptı. Bütün bunları Türkiye’yi sevdiği için 
mi yaptı? Tabii ki hayır! Batının da istediği bir 
taşla birkaç kuş vurma stratejisini uygulamak 
için yaptı. Türkiye’yi de gaza getirip bu savaşın 
içine çekmek için yaptı. Ama Türk devleti bu 
gaza gelmedi ve bu oyunun bir parçası olma-
dı. Tarafsız ve gerçek bir barışçıl dış politika 
yürüttü.

İŞİNİ ÇOK İYİ YAPAN BİR ŞOVMEN 
Zelensky müthiş bir yetenek. Ben onun 

politikacı filan olduğuna inanmıyorum. Soğuk 
adam Putin’e karşı konumlandırılmış soğuk 
savaşı başlatmak için programlanmış bir 
piyon. Batının ağzıyla konuşan, popülist söy-
lemlerle batı tarafından yaratılan bir popüler 
ikon. İşini de çok iyi yapıyor. Rusya’yı öylesine 
rezil bir duruma düşürdü ki, Ruslar kusura 
bakmasın Zelensky karşısında Putin karizmayı 
fena çizdi. Şimdi dünyada bir Rus nefreti var. 
Putin dünyanın gözünde “iğrenç bir diktatör”. 
Kötü bir adam. Zelensky ise bir “kahraman”. 
Şovmen yönü ve batı medyasının gücü Ze-
lensky’nin ikna gücünü de arttırdı. “Dünya bizi 
yalnız” bıraktı bu propagandanın da en büyük 
teması oldu.

Oyunun sakın bu kadarla kalacağını 
sanmayın. Zelensky öylesine güzel program-
lanmış ki dünyada stratejik-politik iletişim 
stratejisinde de bir milat oldu. Susmayacak, 
batının isteklerini yüksek sesle dile getirmeye 
devam edecek. Batı bir tane bile askerini sa-
vaşa yollamadan olayı maç seyreder gibi sey-
redecek. Bir yandan da Putin’i gaza getirecek. 
Hani kavga çıkmadan önce iki taraftan biri 
“vursana lan, ne duyursun vur göreyim” der ya 
işte bu kavga ilk günden beri böyleydi. Putin 
– Zelensky maçı daha doğrusu figürasyonda 
Zerensky’nin olduğu başrolde ise Putin’in 
olduğu Batı ile Doğunun savaşı inada bindi. 
Rus askerleri ölüyor, Zelensky’nin masallarına 
kanan siviller sözde “demokrasi” adı ile sokak-
lara atılıyor ve hayatlarını kaybediyor.

YAPTIRIMLAR DA EN AZ SAVAŞ  
KADAR HUKUKSUZ

Eminim batının baronları “bizim çocuk iyi iş 
çıkarıyor” diyerek maçı zevkle seyrediyordur. 
Onlar bu kavgayı seyrederken bir yandan da 
ekonomik yaptırımlarla dünyanın ekonomik 
dengesini de kendi lehlerine de döndürmeyi 
başarıyor. Alternatif bir görüş olarak belirtmek 
isterim ki, Rusya’ya yapılan ekonomik yaptı-
rımların da hiçbiri hukuki değil. 

Diyeceksiniz ki Putin’in saldırısı hukuki 
mi? O da hukuki değil. Yapılan bu yaptırımlar 
bir dikta rejiminin yaptığı uygulamalardan 
farksız. Avrupa Topluluğunun tüzüğü yok 
mu, dünya bankacılık sisteminin bir tüzüğü 
yok mu? Siz hangi tüzüğün hangi maddesine 
göre bu yaptırımları uyguluyorsunuz? Yok 
işte Eurovision’dan Rusya’yı atıyorlar, FIFA ve 
UEFA maçlardan atıyor, SWIFT Sisteminden 
atılıyor, Çaykosvski’nin eserleri yasaklanıyor. 
Yahu kedilerin yarıştırıldığı bir yarışmadan bile 
Rus kedisini atıyorlar. Yuh! Bu ne kin ne öfke? 
Kimse kusura bakmasın ama batının da yap-
tığı bir psikolojik soykırımdan başka bir şey 
değil. Hiçbiri etik değil. Hiçbiri hukuki değil. 
Aksine hepsi “despotça” alınmış kararlar ve en 
az savaşa katılan Rusya kadar hukuki haklılığı 
olmayan eylemler.

Batı mademki bu kadar duyarlı güzelim 
Yugoslavya dağılırken neredeydi? Şimdi tüm 
Ukraynalılara sözde (!) destek olup mültecilere 
kapılarını alırken Suriye olayında neredeydi?  
Bir de Ukrayna’nın AB alınmasının tartışılması 
olayı tam bir fiyasko. Zelensky buyurdu ve 
dedi ki “bizi AB’ye alın”. Bu kadar kolay mı bu 
iş? 60 yıldır AB’de bekleyen Türkiye’nin suçu 
nedir? Hepsi tezgâh, hepsi plan…

Zelensky’den bir kahraman yarattılar. 
Padişah gibi sosyal medyaya çıkıp sağa sola 
talimatlar veriyor. Biden’e talimatlar veriyor, 
Türkiye’ye, AB’ye herkese talimatlar veriyor. 
Savaş strateji bilgisi yok, dünya siyasetini 
bilmiyor. Bir devlet adamı vasfı yok.

ZERENSKY MOSKOVA’YA YOLLANIR MI?
Peki, ya bu komedyen batının güdümün-

den çıkarsa ne olur? O zaman batı fişini çeker. 
Aslında bir iki kez de fişini çekmeyi düşündü 
ama karizmayı çizdirmemek için durdu. Peki 
ya bu komedyan ya Putin’i rezil etmeye devam 
ederse ne olacak? 

Putin bu “askeri hareket” olarak adlandır-
dığı dünya huzurunu kaçıran saçma eylemi 
savaşa çevirirse, bir de şu an ki başarısız olur 
ve Rusya’daki iç desteğini de kaybeder ve Sad-
dam gibi yargılanmak üzere papazı bulursa ne 
olacak? İşte o zaman Rusya’nın dağılması bile 
gündeme gelebilir, ikinci SSCB vakası bile ya-
şanabilir. Rusya gücünü kaybederek batı yine 
tek başına kalır ve tek kutuplu dünya devam 
eder. Bu filmin başrolünde olan komedyen de 
bir dünya kahramanı olur. 

Peki ikinci durum olursa, yani Putin madara 
olur ve bu giriştiği kendince “haklı olan” ey-
lemde çuvallar ve Rusya’daki koltuğundan da 
düşerse, batı onun yerine Zerensky’yi Rusya 
başkanı yapar mı? Yani Zerensky Kremlin’e 
gider mi? Batı bunu da yapar. Böylece maçı 
komple kazanır. 

SİZ PUTİN’İN YERİNDE OLSANIZ NE 
HİSSEDERSİNİZ?

Farz edin ki biraz da kafanız gidik. 
Çoluk çocuk diyeceğiniz biri size meydan 
okuyor. Siz de ego yaptınız bir halt ettiniz. 
Hesap tutmadı. Rakibiniz size ekonomik 
anlamda suikastlara başladı. Davanızda 
normal şartlarda iki, taş çatlasa üç günde 
kazanabileceğiniz bir askeri operasyonda 
madara oldunuz. Karizma gidiyor. İnsanlar 
ölüyor. Çevrenizdekiler size çaktırmasa da 
sizi haksız buluyor, kamuoyu size bilenme-
ye başladı. Siz ne yaparsınız? İşte maçın en 
riskli bölümü burada başlıyor. 

Batı hayatta 3. dünya savaşına girip 
ayağına sıkmaz. Ne gerek var şimdi. Böyle 
bir durumda batının yapacağı en hızlı geri 
adım Zelensky’yi satmak olur. Bir sabah 
uyandığımızda bir bakarız ABD ile Rusya 
anlaşmış olay bitmiş, bizim komedyen de 
piyasada yok. Bu da olursa şaşırmayın.

Böylece bir “yarat” – “büyüt”-  “kullan” 
– “işin bittiğinde 
çöpe at” stratejisi 
daha uygulanmış 
olur. Komedyen de 
hayatının filminin 
oynamış olur. Ancak, 
şunu asla ama asla 
unutmamak lazım, 
bu kavganın sonucu 
ne olursa olsun, 
Putin’in Rusya’daki 
koltuğunu uzun va-
dede koruması daha 
da zorlaşacak. Yani 
orta vadede Putin de 
yolcu.

ALTERNATIF BIR BAKIŞ AÇISIYLA:

Bir savaş çıktı, 
yine herkes her 
zaman olduğu gibi 
gündemdeki konunun 
uzmanı oldu. Kriz, 
mriz unutuldu ve 
savaş izlemeye, savaş 
konuşmaya başladık.

‘SEÇILMIŞ’ BIR 
KOMEDYEN HAKKINDA 
KOMPLO TEORILERI

 

Resmi İlanlar: https://www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1568497

T.C. İSTANBUL 17. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/1 SATIŞ 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, 
kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri :İstanbul İli, Fatih 
İlçesi, Tayahatun Mahallesi, Çarkçılar Sokak, No:5A ad-
resinde kain, tapuda; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tayahatun 
Mahallesi, Kürkçü Han İç Han Taş Merdiven Al Mevkii, 
258 ada, 158 parselde kayıtlı, 108 m2 alanlı, ‘KAGİR 
DEPO” nitelikli taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz, 
Tayahatun Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çakmak-
çılar Yokuşu, Çarkçılar Sokak, Mahmutpaşa Hamamı 
Sokak ve Mahmutpaşa Yokuşu Sokak ile çevrili 259 
sayılı yapı adasındaki 158 parsel üzerindeki fiilen 3 katlı 
olan yapıdır. Taşınmazın Alt Katı : 50 parsel üzerinde-
ki dava konusu taşınmaza bitişik koridor üzerinden 6 
basamak inilerek (H: 1,00 m.) girildiği, demir kepenk 
ve demir doğrama kapısı bulunduğu, koridorda duruşa 
göre göz hizasında, kapıdan yaklaşık 0,80 metre içeride 
0,20 metre kalınlığında tavan döşemesi alnının (üst kat 
zemin döşemesi) görüldüğü, duvarların tamamının raf-
larla kaplı, zemini karo mozaik ile kaplı olduğu, tavanda 
kısmen çelik putrel, kısmen betonarme sarkan kirişler 
bulunduğu, sıva üstü elektrik tesisatı ve aydınlatmalar 
bulunduğu, orta kısımda yaklaşık (1,90 m x 2,20 m) 
ölçülerinde iki kolon bulunduğu, tavan yüksekliği 2,40 
metre, yüzölçümü 85 m2 net ve 108 m2 brüt olduğu, 
giriş kapısının sağ tarafında üzerine balya şeklinde 
mallar istiflenmiş ara kata çıkış merdiveni bulunduğu, 
tavan hizasında kutu profil ile desteklenmiş sac levha 
kapatılarak çıkışın engellenmiş olduğu hususları tespit 
edilmiştir. Ara Kat : Çarkçılar Sokak üzerinden 5A kapı 
numarası ile iki basamak inilerek girilmekte olup, tavan 
tonoz şeklinde, PVC malzeme ile kaplanmış, sıva üstü 
tesisatve aydınlatmalar bulunduğu, alt kat tavanındaki 
sac kapağın zeminde görüldüğü, üzerine balya şeklinde 
malların istiflenmiş olduğu, yüzölçümünün yaklaşık 85 
m2 net ve 108 m2 brüt, tavan yüksekliğinin tonoz üst 
kotunda 2,50 metre olduğu, tekstil ürünleri satışı yapılan 
dükkân olarak tasarruf edilmekte olduğu anlaşılmakta-
dır. Üst Kat (Farklı Maliklere Ait Tapu Kayıtlarında Farklı 
Sahifeye Kayıtlı Olan Alan) : Çarkçılar Sokak üzerinden 
5 kapı numaralı kapıdan 12 basamak merdiven ile çıkıl-
dığı, zemini muşamba, duvarların tamamı raflarla kaplı, 
orta kısmında (1,90 m x 2,20 m) ölçülerinde iki kolon 
bulunduğu, tavan yüksekliği 2,25 metre, yüzölçümü 85 

m2 net ve 108 m2 brüt olduğu, arka tarafta 11 basa-
maklı muşamba kaplı merdiven ile asma kata çıkıldığı, 
asma kat tavanının kubbelerden meydana geldiği, 
kubbe üst noktasının 3,30 metre yüksekliğinde olduğu 
hususları tespit edilmiş olup, satışa konu taşınmazın 
dosyasına celp edilmiş olan tapu kaydının beyan hane-
sindeki “ZEMİNDEN İTİBAREN 4,30 METRE İRTİFA-
SINDAN YUKARIDA ESKİ 11.12 NOLU ODALAR VAR-
DIR.” belirtmesindeki 11 ve 12 no.lu odalara isabet ettiği 
anlaşılmış olup, tapu kütüğünde ayrı bir sahifeye kaydı 
yapıldığı ve farklı maliklere ait olduğu satış dosyasında-
ki belgelerden anlaşıldığından satışa konu taşınmaz için 
düzenlenen raporumuzda ‘Üst Kat’ olarak belirtilen alan 
satışa konu taşınmaza dahil bulunmamaktadır.

Adresi : Tayahatun Mahallesi Çarkçılar Sokak 
No:5/A Fatih / İSTANBUL

Yüzölçümü : 108 m2
Arsa Payı : 
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 10.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- (S.N:51389645) Gayrimen-

kul Mülk 900.00 ETL 1/0 Derece/Sıra
14/05/1945-1 Tesis tarihi ve yevmiye numaralı 

ipotek kaydı vardır.
2-50 Parselde ve Üst Kat Koridorda İştiraki Daimi 

Tasarruf Hakkı Vardır,
3- Zeminden itibaren 4.30 metre irtifaından yukarıda 

eski 11.12 nolu odalar vardır.
1. Satış Günü : 16/05/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 20/06/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 17 Sulh HUkuk Mahkemesi 

Duruşma Salonu B2-324
Memurluğumuzun İBAN Numarası TR58 0001 5001 

5800 7308 9752 82
-----------------------------------------------------------------

Tapu Kaydı:
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dayahatun Mahallesi, Kürk-

çü Han İç Han Taş Merdiven Al Mevkii, 258 ada, 158 
parselde kayıtlı, 108 m2 alanlı, ‘KAGİR DEPO’ nitelikli 
taşınmazın;

Beyan Hanesinde :
- “50 PARSELDE VE ÜST KAT KORİDORDA İŞTİ-

RAKİ DAİMİ TASARRUF HAKKI VARDIR.” belirtmesi,

- “ZEMİNDEN İTİBAREN 4,30 METRE İRTİFASIN-
DAN YUKARIDA ESKİ 11.12 NOLU ODALAR VARDIR.” 
belirtmesi,

- 28.06.2019 tarih, 15446 yevmiye numarasıyla 
tesis edilmiş olan; “İSTANBUL 17. SULH HUKUK 
MAHKEMESİ’nin 28.06.2019 tarih 2019/237 Esas sayılı 
Mahkeme Müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır.” 
belirtmesi bulunmaktadır.

Mülkiyet Hanesinde :
- 99/540 hissesi Haremeyn Ayasofyayı Kebir Vakfı,
- 441/4320 hissesi Cahit KARAHAN,
- 441/4320 hissesi Hüseyin KÜÇÜKKAYA,
- 441/4320 hissesi Mehmet KÜÇÜKKAYA,
- 441/4320 hissesi Murat KÜÇÜKKAYA,
- 441/4320 hissesi İsmail KÜÇÜKKAYA,
- 441/4320 hissesi Hasan KÜÇÜKKAYA,
- 441/4320 hissesi Ali KÜÇÜKKAYA,
- 49/960hissesi Zeki KÜÇÜKKAYA,
- 49/960 hissesi Muzaffer KÜÇÜKKAYA adlarına 

kayıtlıdır.
Şerh Hanesinde :
- 16.03.2021 tarih, 9131 yevmiye numarasıyla tesis 

edilmiş olan; “İSTANBUL 17. (SULH HUKUK MAH.) 
SATIŞ MEMURLUĞU’nun 16.03.2021 tarih 1 sayılı 
Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.” 
belirtmesi bulunmaktadır.

İpotek Hanesinde :
- 14.05.1945 tarih, 1 yevmiye numarasıyla alacaklı, 

“Gayrimenkul Mülk Bedeli’ olarak Haremeyn Ayasofyayı 
Kebir Vakfı hissesi hariç olmak üzere geri kalan tüm 
hisseler üzerine tesis edilmiş olan; müştereken, 900,00 
ETL bedelli, 1. Derece, 0. Sıralı, SDF hakkı olmayan 
ipotek belirtmesi tesis edilmiştir.

Düşünceler Hanesinde :
- “İLAVE NİŞAN MIĞIRDIÇ AĞAVNİ HİSSELERİ 

MERHUMDUR” denilmektedir.
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci 

artırmanınyirmi 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 olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadı-

ğı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki 
beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek-
tir. 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 de-
ğerin % 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 verilebilir. Taşınmaz için %18 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 
20 (BindeYirmi)Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye 
ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her 
türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaTellaliye, 
TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birik-
miş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran 
ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili 
mevzuat uygulanacaktır.)

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 alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile 
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak-
lardır. 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 ör-
neği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi 
görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1 Satış sayılı 
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.03/03/2022

 

Resmi İlanlar: https://www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1568176

T.C. KIRIKKALE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO’LU TAŞINMAZ: Kırıkkale İli Merkez Doğanay 
Köyü 608 Ada 9 Parsel (Eski 3068), taşınmaz tapuda 
arsa vasfındadır, köy içinde yer almaktadır.

İmar Durumu: Ayrık nizam 3 Katlı konut alanıdır.
Yüzölçümü: 516,58 m²,
Kıymeti: 105.625,11 TL,
Teminat: 21.125,02 TL,
KDV Oranı: % 18’dir.
Satış Saati: 10:00-10:03
---------------------------------------------------------------------
2 NO’LU TAŞINMAZ: Kırıkkale İli Merkez Doğanay 

Köyü 570 Ada 34 Parsel (Eski 1536), tapuda bağ vasfın-
dadır, % 2-4 eğimli killi tınlı toprak yapısında sulanabilen 
tarım arazisidir.

İmar Durumu: Yoktur.
Yüzölçümü: 11.104,81 m²,
Kıymeti: 479.394,65 TL,
Teminat: 95.878,93 TL,
KDV Oranı: % 18’dir.
Satış Saati: 10:08-10:11
---------------------------------------------------------------------
3 NO’LU TAŞINMAZ: Kırıkkale İli Merkez Doğanay 

Köyü 570 Ada 38 Parsel (Eski 1529 Parsel), taşınmaz 

bağ vasfındadır, % 2-4 eğimli killi tınlı toprak yapısında 
sulanabilen tarım arazisidir.

İmar Durumu: Yoktur
Yüzölçümü: 37.246,59 m²,
Kıymeti: 1.607.935,29 TL,
Teminat: 321.587,06 TL,
KDV Oranı: % 18’dir.
Satış Saati: 10:16-10:19
---------------------------------------------------------------------
Tüm taşınmazların 1. Satış Günü : 13/09/2022 günü 

10:00 - 10:19 arası
Tüm taşınmazların 2. Satış Günü : 13/10/2022 günü 

10:00 - 10:19 arası
Tüm taşınmazların Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi 

Müzayede Salonu MERKEZ / KIRIKKALE
--------------------------------------------------------------------
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 olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadı-
ğı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki 
beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek-
tir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 
sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen de-
ğerin % 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 verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile 
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın 
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Ala-
cakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden 
rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması 
lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra 
gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gay-
rimenkul 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 bırakılacak-
tır.

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 alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile 
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak-
lardır. 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 gö-
rebilmesi 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 2019/18 Satış sayılı dosya numara-
sıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

NOT: Teminatlar Türkiye Vakıflar Bankasındaki TR88 
0001 5001 5800 7300 6403 08 nolu hesaba yatırılabilir.

 

Resmi İlanlar: https://www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1568571

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ 2020/3380 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, 
kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İl, Avcılar 
İlçe, 19715 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mahkeme 
Heyeti ile birlikte 06.07.2021 tarihinde İstanbul İli, Avcılar 
İlçesi, ambarlı Mahallesi Fulya Sokak No:5 adresinde 
yerinde yapılan incelemede, 4, no’lu daire görülmüş-
tür. Taşınmazın konumlandığı bina bodrum, zemin, 3 
normal katından oluşmaktadır. Bina betonarme karkas 
tarzda ikiz nizamda inşa edilmiş olup yaklaşık 30 yıllıktır. 
Binada 13 adet mesken bulunmaktadır. Binanın her türlü 
tesisatı tam durumdadır. Bina girişi zemin kat seviye-
sinden sokak cephesinden sağlanmaktadır. Değerleme 
konusu binanın giriş kapısı alüminyum doğrama olup, 
bina içinde 1 adet asansör bulunmaktadır.

Dava konusu 4 no’lu dairenin, zemin kattan sağla-
nan bina girişine göre, zemin katta, sokağa göre sağ 
cephede konumlu olduğu, evde keşif sırasında kiracı 
yabancı uyruklu kiracının bulunduğu, evi kiracının 
kullandığı görülmüştür. Yerinde yapılan incelemede evin 
3 oda, salon, mutfak, banyo, 2 balkon ve hol hacim-
lerinden oluştuğu, yaklaşık 118 m2 kullanım alanına 
sahip olduğu, zeminler oda ve salonlarda laminat parke, 
banyo ve mutfakta seramik, dış kapı çelik kapı, iç ka-
pılar panel doğrama, pencereler PVC, duvarlar oda ve 
salonda saten boya, ıslak hacimlerde seramik, mutfakta 

laminant dolap ve tezgah, banyoda duşakabin banyo 
dolabı ve lavabo bulunduğu, ısıtma siteminin doğalgaz 
kombi olduğu tespit edilmiştir.Dava konusu taşınmazın 
konumlandığı bölge alt ve üst yapısı tamamlanmış, her 
türlü belediye ve sosyal imkanlardan yararlanmakta 
olup, toplu taşıma açısından elverişli konumdadır.

Adresi :İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Amabarlı Mahallesi 
Fulya Sokak No:5Avcılar / İSTANBUL

Arsa Payı : 40/504
İmar Durumu : Dava dosyasında mevcut olan Avcılar 

Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 
alınan imar durumu bilgisine göre, dava konusu Avcılar 
İlçesi Ambarlı Mahallesi 19715 parsel sayılı taşınmazın, 
28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama 
İmar Planında, İkiz Nizam 4 Kat (Hmax:12,50 m.) Konut 
alanında kalmakta olduğu, çekme mesafeleri ön bahçe 
4 m., yan bahçe 4 m., arka bahçe h/2 m., yapılaşma 
şartlarına sahip olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Kıymeti : 420.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 14/04/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 10/05/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : T.C KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ MÜ-

ZAYEDE SALONU KARTALTEPE MAH. 1. MALAZGİRT 
CAD. NO:2-4 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

--------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci 

artırmanınyirmi 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 olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadı-
ğı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki 
beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek-
tir. 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 banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış 
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı 
ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınma-
zın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerin-
den rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi 

gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan 
alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gay-
rimenkul 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 bırakılacak-
tır.

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 alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile 
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak-
lardır. 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 ör-
neği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi 
görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/3380 Esas sayılı 
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.02/03/2022

BASIN: 1568551Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

DAVALI : IRODA ABDULLAEVA Esentep Mh Dereboyu Cd N:29/3 
Şişli/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; davacının 
boşanmaya ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptıve ön inceleme duruşma 
tarihi tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş, bu kere tahkikat duruşma gününün 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 6100 sayılı H.M.K’nun 7251 sayılı yasa 
ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğince tahkikat duruşma 
günü olan 20/04/2022 günü saat: 09:50’de geçerli bir özrünüz olmadan 
mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda 
devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın 
sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için 
duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeye-
ceği ve 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm 
verileceği tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur.İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayı-
lacaktır. İLAN OLUNUR. 23/02/2022

T.C. İSTANBUL 16. AİLE  
MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/647Doç. Dr. Michael 

KUYUCU


