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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı 
ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine 
aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değe-
rinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; 
birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci gün-
den başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli 
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve 
satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla 
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize 
başvurmaları ilan olunur. 10/05/2017

1.İhale Tarihi : 30/05/2017 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
2.İhale Tarihi : 14/06/2017 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
İhale Yeri : KÖŞKLÜÇEŞME MAHL. 578. SOKAK NO: 5 IŞIKLAR 
OTOPARKI GEBZE/KOCAELİ - null null / null

No Takdir Edilen 
 Değeri TL. Adedi  KDV 

1 30.000,00 1  %1

Cinsi (Mahiyeti ve 
Önemli Nitelikleri)

34UH3216 Plakalı , 2001 
Model , FORD Marka , FOCUS 
ambiante 1.6 i sedan Tipli , Gri 
renkli otomobil. Muhtelif çizikler 
ve güneş yanıkları mevcut, Sol 
ön çamurluk ve ön tampon sol 
kısım hasarlı, arka tampon hafif 
hasarlı, anahtar-ruhsat yok

15.05.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Gebze
 ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Hürriyet Mah., Ulus Mah., Yavuz 
Selim  Mah., 
16.05.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Ulus Mah
17.05.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Gebze 
ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Cumaköy Köyü, Kadıllı Köyü, Ovacık 
Köyü, Mudarlı Köyü,
18.05.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Gebze 
ilçesinde saat 09:00 ile 16:55 arasında Kargalı Köyü, 
18.05.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında 
Tatlıkuyu Mah., 
18.05.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında 
Fevzi Çakmak  Mah., 
18.05.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında 
Fevzi Çakmak  Mah., 
18.05.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 08:30 ile 15:00 arasında 
Sıra Söğütler  Mah., 

2016 Yılı Olağan genel kurul toplantısının 16 Haziran 2017 Tarihinde Cuma günü saat 18,00 de yapılma-
sına, yeterli çoğunluk sağlanamadığında ise toplantının bir hafta sonra yine aynı gün ve saatte olacağını
Toplantı adresi: Tatlı Kuyu mah, 1340 Sok, Arı Konak Sit A-Blk. No:9 Kalorifer dairesi adresinde yapılma-
sına karar verilmiştir.
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.Açılış
2.Divan başkanı ve üyelerinin seçimi ve genel kurul tutanağının imzalanmak üzere başkanlık divanına 
yetki verilmesi,
3.Saygı Duruşu
4-2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması, 
5.2016 yılı bilançosunun okunması, onaylanması ve ibra edilmesi, 
6.Yönetım Kurulu ve Denetleme kurulunun ibrası, 
7 Tapu ve iskan konularının durumunun görüşülmesi ve müzakeresi
8.Bir yıl süre ile görev yapacak Denetleme kurulunun seçimi,
9.Dilek ve temenniler,
10.Kapanış
Yönetim Kurulu Başkanı  Yönetim Kurulu Başkan     Yönetim Kurulu Üyesi 
Şefik ERAKMAN   Vekili Fettah KAYA  Gençağa TURAN

GENEL KURUL İLANI
S.S. ARIKONAK KONUT YAPI KOOPERATiFi 2016 YlLI OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TARİH VE ADRESi
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UZUNMEHMET

Sanayi
Vitrini

Neden mi olmaz?
Haftalardır yazdık çizdik. Onlarca insanla gö-
rüştük… Tüm dosyaları bire bir inceledik..Yet-
medi bu mermercilerin öncesini araştırdık…
Projeyi inceledik, şaşaalı 3 boyutlu görselle-
ri inceledik ama yine de inanmadık… Yıllarını 
bu işe vermiş, sanayi ile fuarlarla yoğrulmuş 
bu köşenin yazarı olarak da inanmadım…
Eskilerden başlayalım; Yıl 2012, bu gurubun 
o dönemki başkanı, şimdi ki İMİB ( İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği)  Başkanı  Ali Kah-
yaoğlu, Dilovası sırtlarında  bu proje için ik-
na turları yaptığı dönemde de biz bu projeye 
inanmamıştık. Sonuçta tıpkı bugünkü gibi o 
dönemde de “yaptırmayız” diye çıkmıştık…
O dönemde Ak Parti Kocaeli Milletvekili Eyüp 
Ayar, İl genel meclis üyesi Sebahattin Malkoç 
ve Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman’da 
karşı duruş sergilediler ve projeden vazgeç-
mek zorunda kaldılar.
Aradan 5 yıl geçti. Vazgeçtiler dediğimiz bu 
insanlar, meğer Gebze’ye musallat olmanın 
planlarını daha o günlerde yapmaya başla-
mışlar. Mustafa Mermerci diye bir zat çıkıyor, 
bu proje için bir çok yerde olur alamadığı için 
gözünü Gebze Pelitli ile Mollafenari arasın-
da kalan ormana ve araziye dikiyor. Bunun i-
çin ne mi yapıyor? Önce başkanı olduğu ve ne 
iş yaptıklarını henüz çözemediğim S.S Doğal-
taş Ürünleri İşleme ve El Sanatları Toplu İşye-
ri Yapı Koop. Yönetimine Gebze’nin İbrahim 
Pehlivan zamanındaki başkan yardımcısı Zin-
nur Büyükgöz’ü ve Kocaeli Büyükşehir Başka-
nı İbrahim Karaosmanoğlu’nun kardeşi Hüse-
yin Karaosmanoğlu’nu alıyor ve konuyu tek-
rar alevlendirmeye başlıyor. Bu bölgenin her 
ayrıntısını iyi bilen ve mesleği de haritacı olan  
Büyükgöz, siyasi ağırlığı ve başkana yakınlığı 
olan Karaosmanoğlu bu iş için yeterde artar 
bile. Araştırdım ve bu iki ismin mermercilikle 
ilgisi ve alakası da olmadığını öğrendim. 
Bu gurup ve başlarında Mermerci,  Valimiz 
Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret ediyor, ar-
dından bölgede bir dizi görüşmeler yapıyor-
lar. 
Bu görüşmelerden 9 ay sonra da konu KBB 
Meclisine taşınıyor ve 650 dönümlük arazi bu 
proje için tahsis ediliyor.
Benim de bu konudan, meclis kararı imzalan-
dıktan ve konu Gebze Belediye meclisine gel-
dikten sonra haberim oldu. 
Konuyu, Türkiye Doğaltaş Dernekleri Başkanı 
Mustafa Mermerci’nin bu projeyi de anlattığı 
internet sitesinde inceledim. Başkanın yazı-
sını okudum. Ardından meclise komisyondan 
gelen ve üyelerin imzası olan raporları incele-
dim. Sonra karşılaştırdım ve kafamda bir sü-
rü soru işareti belirdi. Bunları da kamuoyu ile 
paylaştık zaten;
Bu konuda bizzat görüştüğüm, görüşlerine i-
nanacağım ve başvurduğum insanlar var. 
Gebze Ticaret Odası Başkanı, eski milletveki-
limiz, yeni milletvekilimiz, bazı şehircilik uz-
manları ve Gebze Belediyesi meclis üyeleri ile 
konuştum. Tedirginliklerimizi ilettim, öngörü-
lerimi paylaştım. Bir çoğunun, bu  konularda 
benimle aynı fikirde olduklarını gördüm. 
GTO Başkanı Çiler, Uluslararası bir fuar ala-
nınına bu bölgenin ihtiyacı var. Biz sadece bu 
manada destek olabiliriz derken altına ben de 
imzamı atıyorum. Onun tedirginliği de bu a-
lanın bir lojistik üssüne dönüşmesi ve fuar a-
macından uzak olması. Meclis üyeleri önleri-
ne gelen metin de KBB meclisinin “ Burada ü-
retim veya mermerle ilgili hiçbir imalat yapı-
lamaz” maddesi koyduklarını kendilerinin de 
o maddeye dayanarak onay verdiklerini söy-
lediler. Mimarlar odası başkanı ile bizzat gö-
rüştüm ama o da bir başka gazetede fark-
mı bir açıklama yapmış ki üzüldüm doğrusu. 
Kendisi bu konuda yeterli bilgileri olmadığını, 
incelemediklerini ancak bizim bahsettiğimiz 
gibi olması halinde tepkilerinin olacağını söy-
lediği halde neden böyle yanar-döner bir rota 
çizdi anlamadım. Önemli de değil zaten; Böl-
gesinde devasa bir proje yapılmak üzereyken, 
üstelik doğal güzellikler ve yer altı kaynakla-
rının dahi tehlike altına girmesi söz konusu i-
ken, bu şehrin mimarlarının “bu projeden ha-
berdar değiliz” demesinden sonra benim on-
ların temsilcisinden görüş almam yanlıştı o 
tarafını da düşünemedim. 
Burası bir fuar alanıysa öncelikle konumu ve 
yeri yanlış. Fuarlar, ulaşımları kolay olan yer-
lere yapılır. Otobüs terminallerine, tren istas-
yonlarına, havaalanlarına gezilecek görülecek 
yerlere yakın olmalı. Gebze’den bu fuar için 
bölgeye gidecek “fuarsever” 10-15 km yol gi-
decek. Orada söylemlerine göre mermer küt-
leleri görecek, belki bağlantı yapacak. Kal-
mak isterse oradaki sizin dayatacağınız otel-
de kalacak, sizin seçtiğiniz lokantalarda ye-
mek yiyecek sonra da 10-15 km. geri dönüp u-
çağına dönecek. 
YAZININ TAMAMI
WWW.GAZETEGEBZE.COM.TR'DE

ASSAN, INTERPACK 
2017’DE ZİRVEYE ÇIKTI

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve 
Dilovası’nda da fabrikası bulunan yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu Assan 

Alüminyum, Interpack 2017 fuarında yeni folyo yatırım planlarını anlattı ve teknolojilerini tanıttı. 

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 4 
- 10 Mayıs tarihleri arasında dü-
zenlenen, küresel tedarik zincirinin 

tamamını temsil eden ve her üç yılda bir 
ambalaj sektörünün dünyadaki en büyük 
buluşması olan Interpack 2017 fuarına, 60 
ülkeden 2 binin üzerinde firma ve 150 binin 
üzerinde ziyaretçi katıdı.Assan Alüminyum, 
hall 11/A46’de bulunan 150 metrekare bü-
yüklüğündeki standında Avrupalı müşteri-
lerini ağırladı; 5 Mayıs’ta ise müşterilerine 
yönelik bir davet vererek yeni iş görüşme-
leri yapma imkanı buldu. 
"Avrupa’nın en büyük üreticilerinden 
biriyiz”
Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal 
Güngör, folyo üretim kapasitesi ile Avru-
pa’nın ilk üç üreticisinden biri olan Assan 
Alüminyum’un yıl sonu itibariyle 300 bin 

ton kurulu kapasiteye sahip olacağını, 
satışlarının yaklaşık yüzde 75’ini ise ihraç 
ettiğini belirtti. Fuarların yurtdışındaki 
müşterilerle bir araya gelmek üzere önem-
li bir fırsat olduğunu söyleyen Güngör, 
“Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi 
70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. In-
terpack fuarında bu yıl özellikle yeni folyo 
yatırımımızı anlatma imkanı bulduk ve 
yeni iş görüşmeleri gerçekleştirdik” dedi. 
 “Assan Alüminyum  yılın tedarikçisi”
Yıllık 280 bin tonluk kurulu kapasiteye 
sahip olan ve yılda 80 bin ton alüminyum 
folyo üretim kapasitesi ile de Avrupa’nın 
ilk üç üreticisinden biri konumundaki As-
san Alüminyum’un, Avrupa’nın en önemli 
üreticilerinden biri olarak, her yıl birçok 
müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unva-
nına layık görüldü. 

Yapılandırmada 
son bir şans daha

Kocaeli Vergi Dairesi 
Başkanlığı, 6736 sa-
yılı kanunla yürürlüğe 

giren taksitlerin yeniden ya-
pılandırılması ve borçların 
taksitlendirilmesi ile ilgili 
olarak bir basın açıklaması 
yaptı. Kocaeli Vergi Dairesi 
Başkanı Halil İbrahim Te-
miz’in  kamuoyuna duyurul-
ması amacıyla yapılan yazılı 
açıklamada şu ifadelere 
dikkat çekildi;
19/8/2016 tarihinde 
yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6736 sayılı Kanun ile, 
vatandaşlarımızın kamuya 
olan borç yükünün azal-
tılması, borçların taksitler 
halinde ödenebilmesi, vergi 
ihtilaflarının sonlandırıl-
ması, devam eden vergi 
incelemeleri için kanundan 
yararlanılabilmesi, geçmiş 
yıl beyanlarının artırılması 
yoluyla vergi incelemesi-
ne muhatap olunmaması, 
daha önce unutulmuş, eksik 
beyan edilmiş vergiler için 
pişmanlık beyanı yapılabil-
mesi, işletme kayıtlarının 
gerçek duruma uygun 
hale getirilmesi  imkan-
ları getirilmiştir. Kanuna 
başvuru süresi 25 Kasım 
2016 tarihinde sona ermiş-
tir. Kanun hükümlerinden 
yararlanan vatandaşlarımı-
za, yapılandırılan tutarları 
peşin veya taksitler halinde 
ödeme imkanı verilmiştir. 
Yapılandırılan tutarların 
peşin veya ilk taksit ödeme 
süreleri de 30 Kasım 2016 
tarihinde sona ermiştir. Bazı 
vatandaşlarımızın, Kasım 
2016 ayında ödemelerini 
yapmamaları nedeniyle Ka-
nundan yararlanma hakları 
sona ermiş, ancak Kanuna 
eklenen geçici bir madde 
ile kendilerine son bir şans 
verilmiştir.
Yapılan düzenleme
 gereğince, 
Yapılandırması ihlal olan 
borçlular, ödemeleri gere-
ken taksit tutarlarını, geç 
ödeme zammı ile birlikte 31 

Mayıs 2017 tarihine kadar 
ödeyebilecektir. Böylece, 
Kanundan yeniden yarar-
lanma imkânına kavuşmuş 
olacaklardır. Ayrıca Kanun 
kapsamında peşin veya 
taksitli ödeme seçeneklerini 
tercih ederek yapılandı-
rılan tutarları ödemeyen 
borçlular Mayıs 2017 ayı 
sonuna kadar ödemelerini 
peşin yaptıkları takdirde 
peşin ödeme indiriminden 
yararlanabileceklerdir. 6736 
sayılı Kanun kapsamında 
2017 yılının Ocak ayından 
itibaren ödenmesi gereken 
taksitlerin tamamının öde-
me süreleri dörder ay uza-
tılmıştır. Buna göre, Ocak 
ayında ödenmesi gereken 
taksitler Mayıs ayında,Şubat 
ayında ödenecek taksitler 
Haziran ayında ödenecektir. 
Diğer taksitler de aynı şe-
kilde ödeme sürelerinin son 
günlerinden itibaren dörder 
ay uzamış bulunmaktadır. 
6736 sayılı Kanunun getir-
diği önemli şartlardan biri 
de taksit ödeme süresince 
tahakkuk eden vergilerin 
gününde ödenmesidir. Cari 
dönem ödeme şartını ihlal 
edenlere de hak verilmiş ve 
bu mükellefler cari dönem 
yükümlülüklerini Mayıs 

2017 sonuna kadar yerine 
getirerek ya da çok zor 
durumda olmaları nede-
niyle bu yükümlülüklerini 
yerine getiremediklerini 
tecil başvuruları ile belirte-
rek Kanundan yararlanmaya 
devam edeceklerdir. 6736 
sayılı Kanunun getirdiği 
imkânlardan yararlanmaya 
devam edilmesi için Mayıs 
2017 ayında yapılması gere-
ken ödemeler büyük önem 
taşımaktadır. Zira, 6736 
sayılı Kanundan yararlana-
bilmek için getirilmiş olan 
önemli şartlardan biri de ilk 
iki taksitin süresinde öden-
mesidir. Kanun hükümlerine 
göre borçlarını yapılandıran 
mükelleflerimizin, peşin 
veya ilk iki taksit ödemele-
rini her hal ve takdirde 31 
Mayıs 2017 tarihi bitimine 
kadar yapmaları gerekmek-
tedir. Kanun kapsamında 
ilk taksitlerini Kasım 2016 
ayında ödeyen mükellefle-
rimiz de ikinci taksit öde-
melerini 31 Mayıs 2017 tarihi 
bitimine kadar yapacaklar-
dır. İlk taksitlerini süresinde 
ödemeyen mükelleflerimiz 
ise ilk taksitle birlikte ikinci 
taksitlerini Mayıs 2017 ayın-
da ödemedikleri takdirde 
Kanundan yararlanma 
hakkını kaybedeceklerdir. 
Özellikle birikmiş borçların 
ödenmesine büyük kolaylık 
sağlayan 6736 sayılı Ka-
nundan yararlanmak için 
tanınmış olan bu son şansın 
kaçırılmaması gerekir.
Konu hakkında Gelir İdaresi 
Başkanlığının www.gib.gov.
tr adresinden, vergi daire-
lerinden, AVM ve vatandaş-
larımızın yoğun şekilde uğ-
radığı bazı alanlarda açılan 
bilgilendirme stantlarından 
ve 444 0 189 Vergi İletişim 
Merkezi (VİMER)’den bilgi 
alınabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla du-
yurulur.
Halil İbrahim TEMİZ
Vergi Dairesi Başkan V.

İZAYDAŞ’tan ‘Onur’ gecesi 
Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi iştirak-
lerinden İZAYDAŞ, 

şirkette 20.yılını doldur-
muş çalışanları için özel bir 
gece düzenledi. İZAY-
DAŞ’ta 20 yıl emek vermiş, 
19 çalışanın plâket ve saat 
ile ödüllendirildiği gecede 
keyifli anlar yaşandı.
Atık yönetiminde Tür-
kiye’nin lider kuruluşu 
İZAYDAŞ, şirkette 20.yılını 
geride bırakan 19 çalışa-
nın onuruna özel bir gece 
düzenledi. Düzenlenen 

yemekli organizasyonda 
yine duygu yüklü, keyifli 
bir gece yaşandı. 
İZAYDAŞ Genel Müdürü 
Muhammet Saraç’ın öncü-
lüğünde gerçekleştirilen 
geceye, Genel Müdür Yar-

dımcıları Bayram Karakuş 
ve İsmail Uludağ, tüm 
birim müdürleri ile İZAY-
DAŞ’ta 20.yılını tamamla-
mış olan Sezgin Demiröz, 
Bülent Özdemir, Gülay Şe-
rit, İbrahim Bayrak, Fatma 
Çelik, Hasan Dursun, Feti 
Tutar, Asiye Çakar, Gülay 
Yüksel, Ergün Ankaz, Hü-
seyin Yeşil, Fikri Ay, Hakan 
Bugan, Şenay Çınar, Kekil 
Akyol, Erdem Öcal, Şükrü        
Kaya, Özlem Dizman, 
Murat Bayram ve aileler 
katıldı.


