
19 y l Fenerbahçe, bugün 
Kad köy’de 19 y ld r kaybet-
medi i G.Saray’  a rlayacak. 
Kocaman ‘Kazanmaktan 
ba ka ans m z yok’ dedi. 
Fatih Terim ise oyuncular n  
uyard : Galibiyet d nda hiç-
bir ey dü ünmeyeceksiniz. 

Kurtuldular

19 l

Kad köy’de dev 
hesapla ma

ESRA CAN 
S NAV

HABER MERKEZ

Linç edilmekten 
son anda kurtulan 
S.K. sa l k 
kontrolüne çar afla, 
adliyeye kur un 
geçirmez yelekle 
götürülmü tü.

Erdo an Afrin’de 
ehit dü en 

Erzurumlu Te men 
Muhammed K r’ n 
cenazesine kat ld .

GÜNCELDÜNYA

70 bin ki iyi doland ran 
Çiftlik Bank sahibi 
Mehmet Ayd n, 8 
dakikal k ses kayd nda 
ma durlara, “Geçmi  
olsun” dedi, hapse 
girmemek için Uruguay’a 
kaçt n  söyledi. 6

8 ya ndaki Defne 
Güngör, Prag’da 
düzenlenen keman 
çalma yar mas nda 
Türkiye’yi temsil etti. 
Müthi  çald , dünya 
birincisi oldu. 4

ABD liderinin büyük 
o lu Donald Trump 
Jr. ile e i Vanessa, 
12 y ll k evliliklerini 
bitiriyor. Vanessa, 5 
çocuklar n n velayetini 
talep etti. Sayfa 15

Osman Ertekin (19) ve 
Bü ra ahin (15) gece 
bilinmeyen bir nedenle 
K z l rmak’a atlay p 
öldü. Birlikte intihar 
etmek istedikleri öne 
sürüldü. Sayfa 6

GÜNCEL YA AM

Dünyan n 
en iyisi

Ve Trump 
bo an yor

ntihar m  
kaza m ?

Sivil halka bildiri

DDoland rdoland rd
dalga geçtidalga geçti

51 YIL
 AZ BILE

Güven Aylin Co kun, konse-
rinin gelirini Mehmetçik Vakf  ve 
Polis Te kilat ’na ba lad . ‘Meh-
metçik’e ve polisimize helal-i ho  
olsun. Onlar sayesinde bu ülkede 
güven içinde ya yoruz’ dedi.

Mehmetçik’e Mehmetçik’e 
helal olsunhelal olsun
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4
CEM CEM NAY YAZDI

AVUSTURYA Alplerinde cennetten bir do aya sahip olan 

sa l k merkezine gittim. Orada bir hafta askeri kampta 

gibi ya am sürdüm. Sonuçta da a r lar mdan kurtulup 

sorunlar ndan ar nd m. te Vivamayr’da ya ard klar m!  

Mart ayında kadın 

temalı sergiler

BANU ÇARMIKLI YAZDI 2

ZEYNEP KAKINÇ YAZDI

SÜHA DERBENT’LE GEZ

7

DOLUNAYLI gecelerde sular kabar n

sahile gelir. Yumurtlama dönemi Ma

ay nda ba lar, Nisan’a kadar sürer. M

gümü  bal n n en lezzetli oldu u ay

Güzellik adası
Korsika

8

BERNA LAÇ N’ N YAZISI 6

ar

I ILTILI

ELBISELER

FENDI 2018 bahar

tasar mlar nda denizci

etkisi gösteren çizgili

desenleri kullanan

markalardan biri oldu.

nca
art
Mart
yd r. 

İlkbahar’ın 

müjdecisi Gümüş

B L M insanlar na göre;

önümüzdeki y llarda kanser

kronik bir hastal k olacak ve

tedavi edilebilecek

duruma gelecek.

6

Vücut haber 
ver�yor

DR. YASEM N BRADLEY

Seren Serengil susmasın 

duymayan kalmasın...

G�zem Hat�poğlu

VAR M s n Yok Musun

ve Survivor ile ak llara

kazanan Gizem Hatipo lu, 

ilk sinema filmi K z m ve

Ben ile beyazperdede.

Oyuncu, “Sineman n

heyecan  ba ka. Kendini

perdede izlemek de erli.

Seyircinin tepkisini çok

merak ediyorum” diyor.

Seyircinin
tepkisi
önemli

KEREM AKYILDIZ’IN RÖPORTAJI 5

Avusturya Alplerine 

şifa aramaya gittim

GÜNDE

12 KMAÇ
KALDIM

ZORUNLU

MASAJ

AN
BU

GÜ

N DOPDOLU

VATAN B
U

GÜ

N DOPDOLU

GAZETE GAZETE 
BİRDENBİRDEN

8

VVAAAA

Aylin Co kun Bostanc  Gösteri 
Merkezi’ndeki konserde 
hayranlar n  co turdu.

SSAAYYFFA A 

lk duru ma Adana’daki olay 
sonras  6 bakandan olu an komisyon 
kurularak çocuklara yönelik cinsel is-
tismar suçlar nda a rla t r lm  mü-
ebbet hapsi öngören teklif haz rlan-
m t . Teklif yasala madan mahkeme 
davay  daha ilk duru mada bitirdi.

tiraz var Tutuklu S.K., kendi-
sine hap içirildi ini, kendinde olma-
d n  öne sürdü. Mahkeme ‘çocu un 
nitelikli cinsel istismar ’ndan 30 y l, 
‘hürriyetten yoksun k lmaktan’ 21 y l 
ceza verdi. ‘Bu ceza çok az’ diyen aile-
si temyize gidiyor. Sayfa 4

4.5 ya ndaki k z çocu una tecavüz 
ederken yakalanan sap k, milyonlar  
aya a kald rm t . Müebbet beklerken 
mahkeme 51 y l hapis cezas yla yetindi

Okullu olduk Samsun’da 60 ya  üzeri 8 kad n, okuma-yazma kursuna 
kat l p çocukken giymeyi çok istedikleri siyah önlük, beyaz yakay  takt . Gün 
sonunda ‘ imdi okullu olduk s n flar  doldurduk’ ark s n  söyledi. Sayfa 4

8 çocuk 27 torun sahibi 84 ya ndaki en 
ya l  kursiyer Kadriye Bulut, ‘Karde imin 
be i ini sallad m için okula gidemedim. 
Önlük giymek içimde bir özlemdi’ dedi.

MINI MINI 60’LAR

MUNBIC’I 
BOSALTIN

Erdo an ABD’ye 
seslendi: Münbiç’i 

bo alt rsan z bu 
i i çok daha kolay 

gerçekle tiririz

Oyalama dlib’deki gözlem noktalar n  tahkim 
edecek Münbiç’e yönelece iz. ABD yeni yöntem 
önermi ti. Yeni kadronun ne yol izleyece ini bile-
miyoruz. Oyalanmaya gelemeyiz. ABD Münbiç’i 
tümüyle bo alt rsa bu i i kolay yapar z. Onlardan 
ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. 12

Güvenli koridor Afrin merkezine 600-700 metre 
mesafede bulunan TSK ve ÖSO, kentin tüm giri  ç k  
noktalar n  tutuyor. YPG’nin kendilerini sivil kalkan yap-
mas na isyan eden birçok aile dün Azez’e gitmek için geçi  
yapt . TSK güvenlikleri için onlara koridor açt . Sayfa 11

Kurtulu  sevincini 
ya ayan Afrinliler, 
binalar n çat lar nda 
keskin ni anc lar n 
oldu unu, hendekler 
kaz ld n  anlatt .

Türkler’e 
vize oku

Bakan gitti
a z de i ti

Tarikat n i i 
ticaret de il

ahin Alpay’a ev 
hapsiyle tahliye
Anayasa Mahkeme-
si’nin 2’nci hak ihlali 
karar n n ard ndan, 
stanbul 13. A r Ceza 

Mahkemesi gazeteci 
ahin Alpay’ n ev hap-

siyle tahliyesine karar 
verdi. Sayfa 14

Panelde kalp
krizi geçirdi

MHP Milletvekili Ek-
meleddin hsano lu, 
Azerbaycan’daki pa-
nelde konu ma yapar-
ken kalp krizi geçirdi. 
74 ya ndaki hsano -
lu’na stent tak ld . 12

ngiltere, Ankara Anla mas  çer-
çevesinde Türk vatanda lar na 
verdi i süresiz oturum hakk n  
kald rd . Art k sadece 3’er y ll k 
oturma izni verilecek. 12

Ba bakan Y ld r m müftülere 
seslendi: Tarikatlar n i i ir at 
etmektir. Tarikatlar n i i ticaret 
de il, siyaset de il, vatanda n 
dini duygular n  istismar ederek 
karanl k menfaatleri u runa va-
tanda lar  ifsat etmek de il. 12

D i leri Bakan  Çavu o lu, ABD 
ile Münbiç’te anla t klar n  aç kla-
m t . Ancak ABD D i leri Baka-
n  Tillerson gitti yerine Pompeo 
geldi. ABD ‘Münbiç konusunda 
henüz anla ma yok’ dedi. 13

Y ld r m 
‘A r  
yorumlar 
slam’ n 

ba na 
yeni 
sorunlar 
aç yor’ 
dedi.

Mevlüt Çavu o lu Astana’da Mevlüt Çavu o lu Astana’da 
ranl  mevkida  Zarif ile ranl  mevkida  Zarif ile 

samimi ekilde sohbet etti.samimi ekilde sohbet etti.

Cimbom’un 
kozu Gomis.

Fener’in Brezilyal  
y ld z  Giuliano 
sahada olacak.

beIN sports 19.00

TSK, Afrin’de havadan att  bildirilerle halka 
ça r  yapt : Teröristlere ‘dur’ demenin zaman  
geldi. Afrin’den ayr lmak isteyenler, TSK ga-
rantisi alt nda. Teröristler taraf ndan zorla silah 
alt na al nanlar, silahlar n z  b rak n. Sayfa 11

11YPG’den bo  eve s nan aileye bombal  tuzak: 6 ölü

Alpay 
2016’da 
tutukland
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Türkiye Foto Muhabirleri Der-
ne i’nce düzenlenen yar mada, 
balon satan iki çocu un sahilde 

uyudu u anlar  görüntüleyen DHA 
muhabiri Laleli “Y l n Günlük Ya-
am Foto raf ” ödülünü kazand .

Dalg çlar ar yor
Artvin’in Borçka ilçesindeki Muratl  Baraj Gö-
lü’nde, 10 Martta teknenin alabora olmas  sonucu 
kaybolan Muhammet Ay’  (50) dalg çlar ar yor.

Bu foto raf
ödül ald

Antalya’da bu y l 12’ncisi düzenlenen Uluslararas  
Antalya Kum Heykel Festivali, May s ay nda ‘Leg-
end- Efsaneler’ temas yla aç lacak.

Kum heykel festivali 

KOCAEL ’N N Körfez ilçesi muhtarlar ndan 
Aynur Yi it öhretli mahallelerinde bulunan 
elektrik trafosunun üzerine uygunsuz yaz lan 
yaz lar  sildirmek için Sakarya Elektrik Da t m 
A. .(SEDA ) dilekçeyle ba vurdu. Gelen cevap 
kar s nda a k na döndü ünü söyleyen muhtar 
öhretli “Gelen cevap yaz lar n üzeri sprey bo-

yayla kapat ld  ve istenen i lemin gerçekle tiril-
di i eklinde bana yaz l  bilgi iletildi. Bakt mda 
ise çirkin sözlerin okunmas n  engellemedi ini ve 
daha da çirkinli i art r lmas yla kar la t m” diye-
rek tepki gösterdi. öhretli, konuyu daha yetkili 
makamlara ta yaca n  da belirtti.

Antalya’n n Finike lçesi 
Alacada  mevkiindeki ta  
ve mermer ocaklar na kar-

 verdikleri mücadeleyle tan nan 
Ali Ulvi (61) ve ayn  ya taki e i Ay-
sin Büyüknohutçu 9 May s 2017 
günü K z lc k Yaylas ’ndaki da  
evlerinde öldürüldü. Cinayetle il-
gili katil zanl s  Ali Yamuç ve bir 
hafta sonra da e i Fatma Yamuç 
tutukland . Bir süre önce katil 
zanl s  Ali Yamuç cezaevinde inti-
har etti. Elmal  A r Ceza Mahke-
mesinde dün görülen cinayet da-
vas n n ikinci duru mas nda, Ali 
Yamuç’un tutuklu e i Fatma Ya-
muç adli kontrol art yla tahliye 
edildi. Duru mada, Büyüknohut-
çu ailesinin avukatlar n n soru -
turmayla ilgili taleplerinin hiçbiri 
ise kabul görmedi. Mahkeme, An-
talya Barosu’nun müdahillik ba -
vurusunu da reddetti.

Mahkemenin tüm talepleri-
ni reddetmesi, Büyüknohutçu 
ailesinin avukatlar  taraf ndan 
tepkiyle kar land . Avukat Pe-
lin Tabak, “Özellikle soru turma 
a amas nda alelacele ve deliller 
toplanmadan iddianame haz r-
lanarak mahkemenin önüne ge-
tirildi ini belirterek “Delilleri 
olay yerinden getirerek sunduk. 
Dosya aras na bakt m zda CD-
lerin eksik gönderildi ini bili-
yoruz. CD kay tlar  izlendi i za-
man Ali Yamuç’un yer gösterme 
s ras nda beyanlar n n hiç biri-
sinin olayla ölçü medi ini görü-
yoruz. Gelen otopsi raporlar nda 
biti ik at la öldürüldü ünü gö-
rüyoruz. Fatma Yamuç’un para 
al veri iyle ilgili k s mlar delil-
lerle ölçü memektedir. Dosyada 
yeniden bir inceleme yap lmas -
n  talep ediyoruz” dedi.

Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çiftinin 
öldürülmesine ili kin davada taleplerinin 
hiçbirinin kabul edilmedi ini söyleyen avukat 
Tuncay Koç, “Dosya dörtnala kapat lmaya 
do ru gidiyor. Durum budur” dedi

Sivas Belediyesi’nin Kale projesi 
kapsam nda, 1967 y l nda yapt -
r lan Selçuk Ortaokulu binas n n 

y k m na karar verildi. Okulun ba ka 
binaya ta nmas yla y k m çal mala-
r na ba land ; ancak 50 metre uzakl k-
ta bulunan ve Anadolu Selçuklu Devle-
ti döneminde, 1196- 1197 y llar nda yap-
t r ld  bilinen, Vak flar Genel Müdür-
lü ü bünyesindeki tarihi Ulu Camii’nin 
zaman içinde yüzde 7 oran nda e ilen 
ve hareketi anl k takip edilen minare-
sinin zarar görmemesi için hassasiyet 

gösterilmesi istendi. Y k m 
s ras nda ortaya ç kan titre imlerin, mi-
nareye etkileri sismik cihazlarla yak n 
takibe al nd . Y k m  üstlenen firman n 
çal malar n  da bu do rultuda, titizlik-
le yapmas  sa land . Y k m ve hafriyat 

çal malar nda olu an sars nt lar, tek 
tek ölçüldü. Sivas Valisi Davut Gül “Ulu 
Cami ile e ri minaresi ba ta olmak 
üzere camiye zarar vermememiz ge-
rekiyordu. Bununla ilgili de adeta dep-
rem ölçer gibi sismik hareketleri ölçen 
bir alet al nd . Bu alete göre her kepçe-
nin hareketini ölçtük, bunun zarar ver-
meyecek sars nt lar alt nda kalabilecek 
bir noktada çal malar m z  yapt k, ya-
p yoruz. Yüklü bir araç geçti inde evi-
mizde hissetti imiz sars nt  gibi bir 
sars nt  dahi olmas n istedik” dedi.

Eski okul binas n n 
y k lmas  s ras nda 
tarihi Ulu Camii’nin 
zarar görmemesi 
için hassas sismik 

cihazlar kullan l yor

Anadolu Selçuklu Dev-Anadolu Selçuklu Dev-
leti döneminde, 1196-leti döneminde, 1196-
1197 y llar  aras nda 1197 y llar  aras nda 
yapt r lan Ulu Camii.yapt r lan Ulu Camii.

18 Mart ehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 103. y l  dolay s yla Türk 
Hava Kurumunda (THK) görevli 3 yamaç 
para ütü ö retmeni, ehitler Abidesi üzerinde 
“ ehitlere Sayg ” uçu u gerçekle tirdi. Tari-
hi yar madadaki ngiliz An t ’n n bulundu u 
bölgede haz rl klar n  tamamlayan yamaç 
para ütü ö retmenleri Orhan Özgülba , Yusuf 
Memnun ve Türker Türko lu, motorlu yamaç 
para ütleriyle havaland . ehitler Abidesi ve 
ehitliklerde bulunan ziyaretçiler de uçu u cep 

telefonlar yla görüntülemeye çal t .

Çanakkale’de
sayg  uçu u

Ali Ulvi (61) ve ayn  Ali Ulvi (61) ve ayn  
ya taki e i Aysin ya taki e i Aysin 
Büyüknohutçu, mer-Büyüknohutçu, mer-
mer ocaklar na kar  mer ocaklar na kar  
mücadeleleriyle mücadeleleriyle 
tan n yordu.tan n yordu.

Çevreci çift cinayetinde Çevreci çift cinayetinde 
‘Kennedy davas ’ benzetmesi‘Kennedy davas ’ benzetmesi

‘ ntihar üpheli’‘ ntihar üpheli’
C NAYETLE C NAYETLE ilgili tutuklanan Ali ilgili tutuklanan Ali 

Yamu  cezaevinde intihar etmi , 
Yamu  cezaevinde intihar etmi , 

e i ise daha sonra serbest kal-
e i ise daha sonra serbest kal-

m t . Avukat Bu ra Özçelik “1.5 
m t . Avukat Bu ra Özçelik “1.5 

santimetreden ibaret ort ipiyle 
santimetreden ibaret ort ipiyle 

san n e inin (Ali Yamuç) ce-
san n e inin (Ali Yamuç) ce-

zaevinde intihar etti i hususunu 
zaevinde intihar etti i hususunu 

kabullenemiyoruz” dedi.kabullenemiyoruz” dedi.

AVUKAT Tuncay Koç ise 
HTS kay tlar n n da ayr n-
t l  incelenmesi gerekti ini 
dile getirerek unlar  söy-
ledi: Özellikle san klar n 

olaydan 1 ay önceye kadar 
kimlerle görü tü ünün 
tespit edilmesi, sadece nu-
mara bazl  de il o numa-
ralar n kime ait oldu unun 

emniyet taraf ndan tespit 
edilmesi gerekir. Dosya 
Kennedy davas  gibi dört-
nala kapat lmaya do ru 
gidiyor. Durum budur.

HTS kayd  incelensin

ENDONEZYA’DA sokakta ya ayan 68 ya n-
daki Ahmet ve 60 ya ndaki Novita Arifin çifti, 
bak ma muhtaç sokak kedilerine duyduklar  ilgi 
ve sevgi sayesinde yuva sahibi oldu. Ba kent 
Cakarta’da yakla k 10 y l köprü alt nda ya ayan 
Arifin çiftinin sokak kedilerine olan duyarl l , 
hayvanseverlerden kar l k buldu. Bogor böl-
gesinde bahçeli bir evde yakla k 150 kedisiyle 
birlikte daha iyi ko ullarda ya ama f rsat  bulan 
Ahmet, e iyle birlikte kedilerini adeta bebek gibi 
bak yor. Günlük beslenmelerinin yan  s ra teda-
viye muhtaç kedilerine özenle bakabilmekten 
mutluluk duyan çift, r nga ile özel besledikleri 
hasta yavru kedilerine, mikroptan ar nmalar  için 
güne  banyosu yapt r yor.

Hassas y k mHassas y k m

Sprey Sprey 
uygulamasuygulamas

muhtar  muhtar  
k zd rdk zd rd

Kedi sevgisi Kedi sevgisi 
yuva sahibi yapt  yuva sahibi yapt  

TAR H boyunca birçok medeniyete ev sa-
hipli i yapt , farkl  din ve mezheplerden 
insanlar n bir arada ho görü ve karde lik 
içerisinde ya ad  Hatay’ n Alt nözü ilçe-
sinde bulunan Roma dönemine ait nekropol 
(eski mezarl k alanlar ) turizme kazand r -
lacak. Alt nözü Kaymakaml  ve Alt nözü 
Belediyesi taraf ndan rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon çal mas  ba lat ld . Alt nözü 
Belediye Ba kan  R fat Sar  haz rlad klar  pro-
jeyle Yunushan Gelinler Da  Nekropolü’nü 
ziyaret etmek isteyen turistlere do al gü-
zellikler içerisinde güzel ve nezih mekanlar 
olu turacaklar n  kaydetti.

ZM R’DE Aborjin çalg s  didgeridoo ve 
Afrika davulu ile sokak müzi i yapan Ukray-
nal  Denys Tonchevskyi, toplad  parayla 
dünyay  geziyor. Tonchevskyi “Üç y l önce 
her eyi b rak p yan ma ald m enstrümanla 
yola koyuldum. Önce Rusya’da gezmeye 
ba lad m. Daha sonra ise müzi in ritmine 
kap larak farkl  ülkelere yelken açt m. Seya-
hatlere plan yapmadan ç k yorum, yeterince 
para kazand ktan sonra bir sonraki ülkeyi 
seçerek yola ç k yorum. Türkiye’den sonra 
gidece im ülkeyi henüz belirlemedim” dedi.

Kaya mezarlar  Kaya mezarlar  
turizme aç l yorturizme aç l yor

Sokak müzi iyleSokak müzi iyle
dünya turudünya turu

SAMSUN’DA ta  oca nda meydana gelen 

göçükte kamyon sürücüsü Hüseyin Zoro lu 

hayat n  kaybetti. Zoro lu’nun cesedi ekiplerin 

4 saatlik çal mas  sonras  ç kar ld . Göçük-

te son anda kurtulan i  makinesi operatörü 

O uzhan ahin, “Arkada la konu uyordum. O 

ara döndüm bir bakt m ta  y nlar  üstümüze 

do ru geliyor. Ba rd m, kamyon oförünü gör-

medim. Toprak kayd  ve üstümüze do ru dalga 

eklinde geldi. Kamyon oförü panik yapt  ve 

a a  atlad . Ben makinede bekledim” dedi.

Ta  oca nda
göçük: 1 ölü

TÜB TAK’IN bu y l 49’uncusunu dü-
zenledi i Lise Ö rencileri Ara t rma 
Projeleri yar mas na stanbul’dan 
çok say da lise kat ld . Ö rencilerin 
projeleriyle ter döktü ü yar man n 
finalinde, Kad köy Anadolu Lisesi ö -
rencilerinin drone projesi birinci oldu. 
Dan manl n  Fizik ö retmeni Hac  
Veli Torun’un yapt  ve Deniz Kara-
kay ile Özgür Kara adl  ö rencilerin 
geli tirdi i ‘El Yap m  Patlay c  (EYP) 
ve May n Koordinatlar n  Küresel 
Konumlama Sistemi ile Tespit Eden 
Drone’ projesi Türkiye finallerinde 
yar ma hakk n  kazand . 

KAL ö rencileri ‘drone’la kazandKAL ö rencileri ‘drone’la kazand

TÜB TAK’ n Yar mas ’nda, ‘drone’ projesiyle stanbul’da ipi gö üsleyen KAL TÜB TAK’ n Yar mas ’nda, ‘drone’ projesiyle stanbul’da ipi gö üsleyen KAL 
ö rencileri Deniz Karakay ile Özgür Kara fizik ö retmenleri Hac  Veli Torun’la.ö rencileri Deniz Karakay ile Özgür Kara fizik ö retmenleri Hac  Veli Torun’la.
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Bayinizde gazetemizi 
bulamad n z günler için 
0850 622 30 50 nolu 
telefonu arayabilirsiniz

NAMAZ VAK TLER
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 msak Güne  Ö le kindi Ak am Yats
stanbul 05:40 07:06 13:20 16:39 19:21 20:40
Ankara 05:26 06:51 13:04 16:24 19:05 20:23
Adana 05:19 06:41 12:54 16:16 18:56 20:10
Edirne 05:48 07:16 13:29 16:48 19:30 20:51
Erzurum 04:52 06:17 12:30 15:50 18:32 19:50
zmir 05:50 07:13 13:27 16:48 19:28 20:44
Van 04:45 06:09 12:22 15:43 18:24 19:40
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HABER HATTI: (0212) 337 90 50
Fax: (0212) 337 90 11
e-mail: habermerkezi@gazetevatan.com

B ZE ULA MAK Ç N

Güngör
Mengi
gmengi@gazetevatan.com

2017’de “E itimde tarikatlar n etki-
sini” ara t ran Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Esergül 

Balc  (Sözcü’ye) bir y l süren ara t rman n 
sonunda “1 milyon ö rencinin tarikat-
lar n elinde” oldu u sonucunun ç kt n  
aç klam . Ailelerin “yoksulluk ve sahip-
sizlikten çocuklar n  tarikatlara teslim 
etti ini” aç klam .

Türkiye, tarikat ve cemaatlerin sa-
hiplendi i, askeri okullara ve di erle-
rine “s nav sorular  ellerine verilerek” 
girmesi sa lanan ö rencilerin sonra bir 
gün devlet için nas l bir büyük sorun ya-
ratt klar n  15 Temmuz FETÖ darbe giri i-
minde ya ad .

Devletin sorumlulu u
Bugün hala, bunlar ya anmam  gibi ai-

lelerin “yoksulluk ve sahipsizlikten” ço-
cuklar n  tarikat ve cemaatlere teslim edi-
yor olmas , 1 milyon çocu un tarikatlar n 
elinde olmas  Milli E itim Bakanl ’n n, 
devletin sorumlulu u de il midir?

Türkiye ekonomisinde cari aç n gi-
derek artt , Ocak 2018’de geçen y l n ay-
n  dönemine göre yüzde 163 art la 7.1 
milyar dolara ula t , bu nedenle dolar 
ve avroda sert yükseli  oldu u uzmanlar ta-
raf ndan aç klanm t .

Mülteciler için yap lan ve geçen y l 30 
milyar dolar olarak aç klanan harcamalar 

u anda çok daha yüksek rakamlara ula -
m  olmal . Di er tarafta ö renciler “ken-
dileri s k nt da iken s nmac  olarak 
gelen ki ilere, ö rencilere her türlü im-
kan n sa lanmas na” tepki gösteriyorlar.

hya hareketi
u anda hala s n r n iki taraf nda kal c  

konutlara yap lan harcamalar n yan nda 
ö rencilere paras z e itim, mültecilere 
maa  ve bedava sa l k hizmetleri, Suri-
ye’de teröristlerden temizlenen bölge-
lere yine Türkiye’nin tek ba na “ihya 
hareketi” ba latmay  vaat etmesi gibi 
büyük miktarlar olu turan harcamalar de-
vam ediyor. Bunlar yap l rken kendi ailele-
rimizin “yoksulluk ve sahipsizlik” nede-
niyle tarikat e itimine-yurtlar na mecbur 
olmas  üzücü ve ilerde ülkede yeni sorunla-
ra yol açacak de il midir?

Bat  ülkelerinin de mültecilerin göçü-
ne ve s k nt lar na ortak olmas  için AB ile, 
ABD ile, Birle mi  Milletler ile bu konuda 
acil görü me yap lmas  gerekmez mi?

Yasama ve yarg
Meclis’te “hiçbir muhalefet parti-

si bulunmadan” gelecek seçimler için 
Genel Kurul’dan geçirilen seçim yasa-
s , 16 Nisan referandumundaki “son da-
kika YSK karar ”n n da etkisindeki va-
tanda larda gelecek seçimlerin güven-
siz olaca na dair endi eyi yükseltmi tir, 
bunu konu tu unuz her vatanda n ifade-
lerinde görmek mümkün.

Cumhuriyet gazetesi yazarlar n n 
büyük bölümü tahliye edildi. Ahmet k ve 
Murat Sabuncu’nun tahliyesinde Mahke-
me Ba kan ’n n esprilerini duyduk.

Birkaç gün sonra dün, savc n n Ah-
met k, Murat Sabuncu ve di er tahli-
ye edilenlerin de aralar nda bulundu u 13 
gazeteci için 7.5 y ldan 15 y la kadar ha-
pis cezas  talep etti i aç kland .

Yerel mahkemelerin AYM karar-
lar na bile uymad  böyle bir dönemde 
Türk yarg s ndaki bu “yap-boz”, “b rak-
tekrar tutukla” dalgalanmalar  yarg ya 
olan güveni de sarsmaktad r.

Türkiye, e itimden hukuka ciddi bir re-
form ve “güven” ihtiyac  içindedir.

Yarg  , e itim ve 
seçim sistemi!

0850 325 77 00
ÜCRETSİZ OKUR DESTEK HATTI

B Z  ARAYIN
77 00

ATTI
Baz  bayilerde gazetemizin 
bulunamad  yönünde okurlar m zdan 
ikayetler almaktay z. Gazetemizi 

bulamad n z takdirde ücretsiz okur 
destek hatt m z  arayabilirsiniz. 

STANBUL Bayrampa a’da sü-
rünerek girdikleri tekstil irketine 
ait çald klar  otomobili terk ederek 
kaçan 2 ki inin Esenyurt lçe Em-
niyet Müdürlü ü’nde görevli M.Y. 
(29) ve H.O.B. (30) oldu u saptan-
d . 2 polisin, geçti imiz y l ekim 
ay nda, bir i adam n n ba ka bir ki-

iye olan borcunu ödemesi için ka-
ç r larak tehdit edilmesi olay na ka-

r t klar n n belirlenmesi üzerine 
haklar nda idari soru turma ba la-
t ld  ve aç a al nd klar  ö renildi. 
Polis, soyguna kat lan iki polis me-
murunu Bahçelievler’de sakland k-
lar  evde yakalad . Gasp Büro Amir-
li inde sorgulanan üphelilerin 3 
suç orta  ile birlikte soygunu yap-
t klar  tespit edildi. Polis memurla-
r  tutuklan rken 3 ki i aran yor.

STANBUL Büyük e-
hir Belediyesi ( BB)
nin Taksim Meydan 
düzenlemesi kapsa-
m nda, 2017’nin Ma-
y s ay nda Maksem’in 
önüne yerle tirilen 9 
çiçek sat  birimi, pa-
zartesi günü itibar yla 
yeni yerlerine ta n-
maya ba lanaca n  
duyurdu. Ancak çi-
çekciler, bulunduklar  
yerden ba ka bir yere 
ta nmak istemiyor. 
Çiçekci Gülzade 
Yorgun “Biz burada 
ya land k. Senelerimi-
zi verdik. Çolu umuz, 
çocu umuz var. Ki-
ram z var. Bizi köhne 
yere atarlarsa biz ne 
yapar z bilmiyoruz. 
Ba kan m zdan yar-
d m bekliyoruz” dedi.

NTERNETTE kur-
duklar  siteler üze-
rinden yurt içi ve 
yurt d ndan gelen 
kad nlara fuhu  için 
mü teri ve yer temin 
ettikleri, fuhu  yapan 
kad nlar  minibüsle 
mü terilerin evlerine 
gönderdikleri öne sü-
rülen ki ilere yönelik 
‘Bal tuza  3’ operas-
yonu düzenlendi. E  
zamanl  düzenlenen 
operasyonda 42 ki i 
yakaland . Gözalt na 
al nan üphelilerden 
20’si emniyet mü-
dürlü ünde ifadeleri 
al nd ktan sonra ser-
best b rak ld . 5’i ka-
d n 22 ki i bu sabah 
devlet hastanesinde 
sa l k raporu al nd k-
tan sonra adliyeye 
sevk edildi.

Taksim’de
çiçekçi
isyan

‘Bal 
tuza ’
bask n

Sürünerek girenler polis ç kt !Sürünerek girenler polis ç kt !
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Adana Yüre ir ilçesi Le-
vent mahallesinde 10 u-
bat’ta, bir dü ünde 4,5 ya-

ndaki k za cinsel istismarda bu-
lunurken yakalan p tutuklanan 
Sedat Keser ilk duru mada 51 y l 
hapse mahkum edildi. Adana 7. 
A r Ceza Mahkemesi’nde görü-
len duru maya san k Keser, Kay-
seri 1 No’lu T tipi cezaevinden 
Ses ve Görüntü Bili im Sistemi (SEG-
B S) arac l yla kat ld . Keser savun-
mas nda, olay günü mahallede dü ün 
oldu unu ve arkada lar n n kendisine 
hap ve içki içirdiklerini ve kendinde 
olmad n  söyledi. Çocu a yönelik bir 

eylemde bulunmad n  söy-
leyen Keser, suçsuz oldu unu 
ve beraatini istedi. 

En üst hadden
Cumhuriyet Savc s  mü-

talaas n , “Çocu un nitelik-
li cinsel istismar ’ suçundan 
ve “Cebir tehdit veya hile kul-
lanarak çocu u cinsel amaçl  

hürriyetinden yoksun k lma’” suçun-
dan ayr  ayr  en üst hadden cezaland -
r lmas n  ve tutukluluk halinin deva-
m na karar verilmesi yönünde bildir-
di. Mahkeme heyeti ise san k Keser’e, 
“çocu un nitelikli cinsel istismar ” su-

çundan 30 y l, “Cebir tehdit veya hile 
kullanarak çocu u cinsel amaçl  hür-
riyetinden yoksun k lma” suçundan 
21 y l olmak üzere toplam 51 y l hapis 
cezas  verdi. 

Tedavi görüyor
Mahkeme karar n n ard ndan aile-

nin yan na giden AHBAP derne i “ lk 
günden bu yana ailenin yan nday z. 
Bu süreçte verilen karar yeterli de il. 
Avukat m z gerekli itirazlarda buluna-
cak. K z m z n psikolojik destek süre-
ci hala devam ediyor. yi diyemiyoruz 
ama iyi olana kadar yan nda olaca -
m za söz veriyoruz’ dedi. 

Sokak dü ünü s ras nda evde uyuyan 4,5 ya ndaki k z çocu una 
cinsel istismarda bulundu u iddias yla yarg lanan Sedat Keser’e jet 
h z yla ceza verildi. Cezay  az bulan aile karara itiraz edecek

ESRA CAN 
S NAV
HABER MERKEZ

Linç edilmekten son anda kurtulan Sedat Keser, Linç edilmekten son anda kurtulan Sedat Keser, 
sa l k kontrolüne çar afla, adliyeye kur un sa l k kontrolüne çar afla, adliyeye kur un 
geçirmez polis yele iyle götürülmü tü.geçirmez polis yele iyle götürülmü tü.

Mini mini birlerMini mini birler
çal kan ikiler

Türkiye’nin çat s nda apkaTürkiye’nin çat s nda apka

Samsun’da 60 ya  üzeri 8 kad n, okuma-
yazma kursuna kat ld , çocukken giymeyi çok 
istedikleri siyah önlük, beyaz yakal k giydi

SAMSUN’UN 19 Ma-
y s ilçesinde okuma yaz-
ma kursuna kat lan 60 ya  
üzeri 8 kad n, çocukken 
giymeyi çok istedikleri si-
yah önlük beyaz yakal k-
la kurslara geliyor. Çocuk-
lar n  okutup meslek sahi-
bi yapan ancak kendisi bu 
imkan  bulamayan kursi-
yerlerden 27 torun 8 çocuk 
sahibi 84 ya ndaki Kadri-
ye Bulut, okuma iste inin 
içinde her zaman oldu unu 
ancak imkan bulamad -
n  söyledi. “Çocukken kar-
de ime bakt m için oku-

la gidemedim. Önlük giy-
mek, okuma yazma ö ren-
mek içimde bir özlemdi” 
diyen Bulut, imdi geç de 
olsa okuma yazma kursuna 
ba lad  için çok mutlu ol-
du unu söyledi.

Kursiyerlerden 65 ya-
ndaki Nermin Kurt ise 

çocukken giyemedikleri 
önlü ü imdi giyebildikle-
ri için heyecanl  olduklar -
n  ifade etti. Kurt, “Okuma 
yazma ö renmeye çal yo-
rum. Çok mutluyuz, çocuk-
lu umuzu hat rlad k. Oku-
yamad m z için içimizde 

uhde kalm t . Okuma se-
ferberli i yapan devlet bü-
yüklerimizden Allah ra-
z  olsun. Torunlar m beni 
görünce ‘çok yak m , çok 
güzel olmu ’ dediler” diye 
konu tu.

Kursiyerlerden 60 ya-
ndaki Hasine Bulut ise 

okuma yazmaya ba lay nca 
askerde olan o luna mek-
tup yazaca n  söyledi. Üç 
çocuk ve 5 torunu olan 60 
ya ndaki Seyide Kurt kurs 
bitince önlük ile çektirece-

i foto raf  evinin duvar na 
asaca n  belirtti. 

84 ya ndaki 84 ya ndaki 
Kadriye Bulut, Kadriye Bulut, 
“Okuma iste i “Okuma iste i 
hep içimde hep içimde 
vard ” dedi.vard ” dedi.

Ünlü televizyoncu Müge Anl ’n n ba latt  okuma-Ünlü televizyoncu Müge Anl ’n n ba latt  okuma-
yazma seferberli ine Samsun’dan kat lan kad nlar, yazma seferberli ine Samsun’dan kat lan kad nlar, 
“Bu özlem hep içimizde vard ” dedi.“Bu özlem hep içimizde vard ” dedi.

Herkes normal kavga sanm t
DÜ ÜN günü görgü tan klar ndan 
Y.Ö. ya an lanlar  VATAN’a u 
ekilde anlatm t : Dü ünden bir 

gün önce küçük k z m z ve ailesi 
Adana’ya geldi, gelinin teyzesiydi. 
B., bütün gün çocuklarla oynad . 
Yorulunca annesinin kuca nda 
uyudu. Biz de rahatça uyusun diye 
içerde yata a götürmesini söyledik. 

Ak am üzeri B.’nin kuzeni yan m za 
geldi. Annenin kula na bir ey 
söyledi. Anne bana bak p k z n n 
ismini ç l k atmaya ba lay nca 
içeriye ko tum. Girdi imde o sap  
gördüm. O anda gözlerim karard . 
Hemen onu odadan ç kard m. Vur-
maya ba lad m. Bir kaç ki i daha 
B.’yi yatakta o halde görünce sal-

d rmaya ba lad . D ar dan gelenler 
normal bir kavga san p o Sedat 
K.’y  elimizden ald lar. O anda kaç-
t . Hemen ambulans ça rd k, anne 
k z yla birlikte gitti. Sedat K.’n n 
evine gidip gizlendi ini ö rendik. 
Tecavüze u rayan k z n babas  
herkesi durdurdu. Kendi elleriyle o 
sap  karakola götürdü. 

ADANA 7’nci A r Ceza Mahkemesi’nde 

görülen davan n ilk duru mas ndan ç kan 

ailenin avukat  Meryem Remziye im-

ek (sa da), san n daha yüksek ceza 

almas  için karara itiraz edeceklerini söy-

ledi. im ek “Bu olay, bizi kamuda çok 

derinden yaralad . Mahkeme, toplamda 

51 y la hükmetti. Bizce daha a r bir ceza 

olmas  gerekiyordu. Öngörmü  oldu u-

muz birtak m a rla t r c  nedenler vard . 

Bununla ilgili gerekli yasal yollar  tüke-

tece iz. Gerekli itirazlarda bulunaca z. 

Burada hiçbir ceza böyle bir ma duriyeti 

hiçbir ekilde telafi edemez. Dilerim, biz 

de toplum olarak ailenin ve çocu un bu 

süreci sa l kl  bir ekilde atlatmas  için 

elimizden geleni yapar z” dedi.

‘A rla t r lm  
olmal yd ’

Siyah önlükleriyle okul önünde poz veren kad nlar “ imdi 
okullu olduk, s n flar  doldurduk” ark s n  seslendirdi.

YÜKSEKL  YÜKSEKL  nedeniyle “Türkiye’nin çat s ” nedeniyle “Türkiye’nin çat s ” 
olarak an lan A r  Da  apka takt . Yurdun olarak an lan A r  Da  apka takt . Yurdun 
en yüksek noktas  olarak bilinen 5 bin 137 en yüksek noktas  olarak bilinen 5 bin 137 
metre rak ml  A r  Da ’n n zirvesine metre rak ml  A r  Da ’n n zirvesine 
yerle en bulut güzel görüntü olu turdu. yerle en bulut güzel görüntü olu turdu. 

LK DURU MADA 51 YIL!LK DURU MADA 51 YIL!

ZOOM

Annem yalanAnnem yalan
söylüyor!söylüyor!

Küçük DefneKüçük Defne
dünya birincisi dünya birincisi 

ANKARA Bilkent Koleji Bale ve Müzik ö rencisi 
8 ya ndaki Defne Güngör, Keman Yar mas ’nda 
dünya birincisi oldu. Çek Cumhuriyetinin Prag 
bölgesinde 9-11 Mart tarihlerinde düzenlenen 8-
10 ya  aras  keman çalma yar mas na Türkiye’yi 
temsilen kat lan Defne Güngör, dünya birincili ini 
Türkiye’ye kazand rd . Defne Güngör’ün ba ar s  
anne Duygu, baba Mustafa’ya gurur verirken, anne 
akrabalar n n bulundu u Ni de’nin Uluk la ilçesi-
ne ba l  Darbo az Köyünde sevinçle kar land .

METEOROLOJ  Genel Müdürlü ü’nden yap lan 
aç klamaya göre dün ö le saatlerinden itibaren 
bat  bölgelerimizde ba layacak olan lodos ak am 
saatlerinden sonra etkisini art rarak pazar günü Mar-
mara’n n do usu ile ç Ege’de kuvvetli esecek. Va-
tanda lar n f rt na nedeniyle do acak olumsuzluklara 
kar  dikkatli olmas  istendi. stanbul’da hava s cak-
l  19 dereceyi bulacak. Bugün ise az bulutlu olacak 
ve s cakl k yine 19 derece seviyelerini bulacak. stan-
bul Pazartesi günü ise çok bulutlu, s cakl k 15 derece, 
Sal  günü çok bulutlu, s cakl k 14 derece olacak.

TEK RDA ’IN Ergene ilçesinde ya ayan Fikriye 
Vi ne’nin, k z n n hasta oldu u ve tedavisinin ya-
p lmad  yönünde sosyal medyadaki payla mlar  
üzerine, k z  Emine Vural (44), “Benim tedavim 
yap l yor, annem yalan söylüyor” dedi. E i brahim 
Vural’ n bir tekstil fabrikas nda i çi olarak çal t n  
belirten Emine Vural, karn nda ur bulundu unu ve 
gerekli tedavisinin de yap ld n  belirterek, “An-
nem neden beni kullanarak bu durumu buraya ge-
tirdi anlamad m. lk e imden ayr ld mda ciddi bir 
tazminat ald m. Bu paray  annem elimden alarak 
harcad . Daha sonra da beni d ar ya att . Ancak 
ikinci kez evlenerek s nacak bir evim oldu. u an-
da da bizim yan m za yerle erek bizim s rt m zdan 
geçinmek istiyor. Jandarmaya giderek kendisinden 
ikâyetçi oldum ve evimizden uzakla t r lmas n  

istedim. Annem yalan söylüyor” diye konu tu.

Emine Vural “Annem Emine Vural “Annem 
beni zor duruma beni zor duruma 
dü ürdü” dedi.dü ürdü” dedi.

Anne Fikriye Vi ne, Anne Fikriye Vi ne, 
sosyal medyada böy-sosyal medyada böy-
le yard m istemi ti.le yard m istemi ti.

Ö leden sonraÖ leden sonra
havaya dikkathavaya dikkat
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Kayseri’nin Felahiye il-
çesi Kayap nar Ma-
hallesi’nde 28 Nisan 

2012’de meydana gelen olayda, 
Pembe B. evinde 12 balta, 6 b -
çak darbesiyle ve bo az  kesile-
rek öldürüldü. Cinayetin faille-
ri tüm çal malara ra men bu-
lunamad . Müge Anl ’n n prog-
ram na da yans yan olayla il-
gili yeniden çal ma ba latan 
Kocasinan lçe Jandarma Ko-
mutanl  Cinayet Büro ekiple-
ri, faili meçhuller aras nda yer 
alan Pembe B. cinayet dosyas -
n  Kas m 2017’de yeniden aç-
t . Toplam 82 ki inin ifadesi-
ne ba vuran jandarma, bilgiler 
do rultusunda Pembe B.’nin 
torunu Fadime B., (24) o lu 
Faruk B. (55) ve gelini Songül 

B.’yi (56) oturduklar  evin yak-
la k 50 metre uzakl ktaki ev-
lerinde gözalt na al nd . Cina-
yetle ilgili, 2 y l önce evlendi-

i için yurt d nda bulunan ka-
d n n di er torunu Rukiye K. 
hakk nda da yakalama emri ç -
kar ld .

Anne-baba serbest
Jandarman n derinle tirdi-

i soru turmada, Pembe B.’nin 
torunlar  taraf ndan dedikodu 

yüzünden öldürüldü ü iddia 
edildi. Babaannelerinin kendi-
leri hakk nda dedikodu yapt -

n  halalar n n evinde duyan 
Fadime ve Rukiye karde lerin, 
ya l  kad n n evine gittikleri, 
burada ç kan tart ma s ras n-
da mutfak çekmecesinden al-
d klar  2 b çak ve kanepe arka-
s nda bulduklar  balta ile Pem-
be B.’yi vah ice öldürdükleri 
ileri sürüldü. 12 balta, 6 b çak 
darbesiyle öldürülüp, bo a-

z  kesilen Pembe B.’nin gelini 
ve o lunun da k zlar na yard m 
etti i iddia edildi. Üç gün süren 
sorgular n n ard ndan üphe-
liler Fadime B., babas  Faruk 
B. ve annesi Songül B., nöbetçi 
mahkemeye ç kart ld . Torun 
Fadime B. tutuklan rken, an-
ne ve babas  serbest b rak ld . 
Yurt d nda evli olan di er to-
run Rukiye K. hakk nda ise In-
terpol taraf ndan k rm z  bül-
tenle yakalama ç kar ld .

6 y l önceki vah etin
zanl s  torun ç kt !

STANBUL Kad köy 
Bostanc  Polis Mer-
kezi’ne gelen Kerime 
P. (36), 12 Mart günü 
saat 07.15 s ralar n-
da, i yerine gitmek 
üzere Bostanc  Met-
ro Dura ’na geldi ini 
ve asansöre binece i 
s rada bir erke in sald r s na u rad -

n  bildirdi. Kerime P. asansörden 
inen uzun saçl  bir erke in yan na 
gelerek yüzüne tükürdü ünü, kendi-
sine hitaben “Allah sizin belan z  ver-
sin, sizin gibi yobazlar yüzünden...” 
eklinde hakaret ve küfürler etti ini 

söyleyerek bu ki iden ikayetçi oldu. 
Bunun üzerine çal ma ba latan Ka-
d köy Asayi  Büro Amirli i ekipleri, 
istasyonun güvenlik kamera kay tla-
r n  inceledi. ncelemede, olay an n n 
güvenlik kameralar na yans d  

ortaya ç kar ld . Görüntülerden yola 
ç kan polis, üphelinin kulland  s-
tanbulkart seri numaras  tespit edildi. 
Ard ndan söz konusu seri numaral  
Altunizade Metro stasyonu’nu s k-
l kla kulland  belirlendi. Görüntü-
lerden elde edilen foto rafla burada 
bekleyen ekipler, dün e kâle uyan 
üpheli At nç M.’yi (36) yakalayarak 

gözalt na ald . Emniyete götürülerek 
sorgulamas  yap lan At nç M., yap -
lan yüzle tirmede Kerime P. taraf n-
dan te his edildi.

SAMSUN’UN Bafra il-
çesinde ya anan ac  olay 

öyle geli ti: Osman Erte-
kin (19) ve Bü ra ahin’i 
(15) Fatih Mahallesi Çetin-
kaya Köprüsü’nde birlikte 
suya atlad . Çevredekilerin 
ihbar yla olay yerine itfai-
ye, polis ve ambulans ekip-
leri geldi. Atlad klar  yer-
den 50 metre ileride kaya-
l klara tutunan Ertekin ve 

ahin, dakikalarca yard m 
ç l klar  atarak bekledi. K -

z l rmak Nehri’nde ak nt -
n n fazla olmas  ve alan n 
karanl k olmas  nedeniyle 
gençler bir süre sonra göz-
den kayboldu. Sabah saatle-
rinde iki gençten Belgin a-
hin’in cans z bedenine ula-

ld . Genç k z n cans z be-
deni, morga kald r ld . Bel-
gin ahin ile evli ve bir ço-
cuk babas  olan Osman Er-
tekin’in a k ya ad klar , ka-
vu amad klar  için birlikte 
intihar ettikleri iddia edil-

di. Öte yandan Osman Er-
tekin’i e i Nuray Ertekin 
ise k zl k soyad n  kullana-
rak olaydan sonra sosyal 
medyadan ‘Gün gelir sen 
pi man ben ise mutlu olu-
rum’ notunu yazmas  dik-
kat çekti.

Ayr ca Osman Erte-
kin’in Ayd n l Jandarma 
Komutanl ’na vatani gö-
revinin ç kt  ve 2 gün ön-
ce de teslim olmas  gerekti-

i belirlendi. 

Televizyonda çeli kili cevaplar vermi ti
ALTI y l Müge Anl ’n n prog-
ram na ç kan torun Fadime B. 
“Babaannemi son nefesini verir-
ken buldum” demi ti. Fadime B. 
yay n s ras nda Anl ’n n “Madem 
babaannen henüz ya yordu, 

demek ki olay çok yeniydi. O s -
rada çevrede birilerini görmedin 
mi” sorusuna öfkeli bir ekilde 
“Hay r görmedim” diye yan t 
vermi ti. Öldürülen babaanne-
nin torunlar ndan Rukiye K.’n n 

o dönemde ni anl s yla evde 
bulu mas na kar  ç kt , di er 
torununun da yan nda çal t  
adamla yak nla t  söylentisini 
ç kard  için öldürülmü  olabile-
ce i san l yor.

82 ya ndaki Pembe B. 
baltayla öldürüldü. 6 y l 
önceki vah etin zanl s  
olarak torunu Fadime B. 
gözalt na al nd . Fadime 
B.’nin Müge Anl ’n n 
program nda günlerce 
babaannesinin katilini 
arad  ortaya ç kt

Pembe B. evinde Pembe B. evinde 
baltayla vah i bir baltayla vah i bir 
ekilde öldürülmü tü.ekilde öldürülmü tü.

Fadime B. alt  Fadime B. alt  
y l aradan sonra y l aradan sonra 
tutuklan p cezae-tutuklan p cezae-
vine gönderildi.vine gönderildi.

K z l rmak’ta K z l rmak’ta 
ç l k ç l aç l k ç l a
Osman Ertekin ve Bü ra ahin bilinmeyen 
bir nedenle K z l rmak’a atlad . Daha sonra 
ç l k ç l a yard m isteyen gençlerden 
Bü ra’n n cans z bedenine ula ld

Bü ra ahin’in cans z Bü ra ahin’in cans z 
bedeni nehirden ç kart ld .bedeni nehirden ç kart ld .

Osman Ertekin’i arama Osman Ertekin’i arama 
çal malar  sürüyor.çal malar  sürüyor.

SAMSUN’DA sahilde yürüyü  ya-
pan vatanda lar, deniz kenar ndaki 
kayal klar aras nda çöp po eti için-
de bir ceset gördü. Durum hemen 
polise bildirildi. Olay yerine gelen 
ekipler, güvenlik eridi çekip, ce-
sette inceleme yapt . ncelemede, 
bir kad na ait cesedin kafas , kollar  
ve bacaklar n n bulunmad  tespit 
edildi. Tekne ile denizden k y ya 
at ld  de erlendirilen ceset, otop-
si için Samsun E itim ve Ara t rma 
Hastanesi’nin morguna gönderildi. 
Polis, kimlik tespiti ve olay n fail-
lerinin yakalanmas  için geni  çapl  
soru turma ba latt .

SAMSUN’DA SAMSUN’DA 
VAH ET!VAH ET!
Sahilde kafas , Sahilde kafas , 
kollar  ve kollar  ve 
bacaklar  bacaklar  
olmayan olmayan 
kad n cesedi kad n cesedi 
bulundubulundu

METRODA METRODA 
kad na sald rkad na sald r

Sald r ya u rayan Kerime P.’nin Sald r ya u rayan Kerime P.’nin 
yak nlar  olay  protesto etti.yak nlar  olay  protesto etti.

Gözalt na al nan Gözalt na al nan 
At nç M.’nin At nç M.’nin 
doland r c l ktan doland r c l ktan 
sab kas  oldu u sab kas  oldu u 
ö renildi.ö renildi.

SAKARYA’NIN Geyve ilçesi Ba -
savc l  taraf ndan yürütülen Çiftlik 
Bank soru turmas  kapsam nda 6 
ilde 19 ki i hakk nda yakalama karar  
ç kart ld . Karar, ilgili illerin ba sav-
c l klar na gönderildi. Dün Bursa’da 
2 ki i polis taraf ndan gözalt na 
al narak Sakarya’n n Geyve ilçesine 
getirildi. üphelilerin ev ve i yerlerin-
de yap lan aramalarda bilgisayar, te-
lefonlar ve çe itli evraka el konuldu. 

Rapçiyi de doland rd
Sakarya merkezli soru turma kapsa-
m nda Çiftlik Bank Yönetim Kurulu 
üyesi oldu u belirlenen Cafer Çolak 
(35), irketin sahibi firari Mehmet 
Ayd n’ n e i S la Ayd n ve H.T. isimli 
bir ki i tutuklanm t . Bu arada 
Mehmet Ayd n ile ilgili her gün yeni 

ayr nt lar ortaya ç kmaya devam 
ediyor. Ayd n’ n henüz çocuk ya ta 
iken hayran  oldu u Rapçi Azap’  da 
doland rd  ortaya ç kt . Azap’ n ne 
kadar para kapt rd  bilinmiyor.

Çiftlik Bank vurgununda
19 ki iye yakalama karar

Rap tutkunu Rap tutkunu 
oldu u ö renilen oldu u ö renilen 

Mehmet Ayd n, Mehmet Ayd n, 
hayran  oldu u hayran  oldu u 
rapçi Azap’  da rapçi Azap’  da 

doland rm . doland rm . 
ZONGULDAK’IN Ere li ilçe-
sinde 3 katl  binan n birinci 
kat nda oturan Havva Köse’ye 
(61) ait evde ç kt . Evden s zan 
dumanlar  gören kom ular 
itfaiyeye haber verdi. Soka a 
gelen Ere li Belediyesi’ne 
ba l  itfaiye ekipleri yang na 
müdahale etti. K sa sürede 
söndürülen yang n n ard n-
dan, yo un duman nedeniyle 
evin ikinci ve üçüncü kat nda 
oturan, biri yatalak, ikisi hasta 
3 kad n, binadan ç kamad . 
Kad nlar, itfaiye merdiveniyle 
binadan ç kar ld . 

3 kad n  3 kad n  
itfaiye itfaiye 

kurtardkurtard

Ç FTL K Bank CEO’su Mehmet 
Ayd n’ n ses kayd  ortaya ç kt . 8 da-
kikal k ses kayd nda hayat hikayesini 
anlatan Ayd n, Çiftlik Bank’ta birlikte 
çal t  insanlar n yolsuzluk yapt n  
söyleyerek ‘Türkiye’de hapse girme-
mek için Uruguay’a kaçt n ’ do -

rulad . Ma durlara ‘Geçmi  olsun’ 
diyen Ayd n, devletin tüm mal varl k-
lar na el koydu unu ve bunlar n sat -
larak ma durlara ödeme yap laca n  
belirtti. Kalan ki ilere de ‘Bitcoin ile 
ödeme yapaca n ’ savunan Ayd n 
tarih vermedi.

Ma durlara ‘Geçmi  olsun’ dedi
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P YASALAR Dün De i im
BU y l 14’üncüsü gerçekle tirilen ‘Anadolu 500 Ödülleri’ 
sahiplerini buldu. Anadolu’nun en büyük 5 irketi s ras yla 
Tosçelik, Tiryaki Agro G da Sanayi, ET  G da A. , Sarkuy-
san Elektrolitik Bak r Sanayi ve Konya eker Sanayi oldu.

Anadolu’nun en büyü ü Tosçelik
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Büyümeye ‘yeni Büyümeye ‘yeni 
seri’ dopingiseri’ dopingi
Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminde hesaplama 
yöntemi de i ti. Yeni seriyle sanayi üretimi Ocak’ta % 12 
artt . Yeni hesapla sanayi üretimi ve büyüme aras ndaki fark 
azal nca 2017 için % 7.5’in üzeri büyüme umudu do du

Yavuz Sultan 
Selim’e rayl  
sistem ihalesi 

Piyasalarda 
‘K  geliyor’
korkusu

Çanakkale Köprüsü’ne
kredi için uzun kuyruk
Dünyan n en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’ne 2.6 milyar 
euroluk finansman sa land . 10 ülkeden 24 banka dev proje için 1.5 kat kredi limiti tahsis etti

ULA TIRMA, Denizcilik ve Haber-
le me Bakan  Ahmet Arslan, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü üzerinde rayl  sistem yapa-
caklar n  belirterek, “Proje bitmek üzere. 
Yak nda onun da ihalesini ba lataca z” 
aç klamas n  yapt . Maltepe Üniversitesi 
taraf ndan Bakan Arslan’a Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Hatt ’n n planlanmas , in as  ve 
sonuçland r lmas  sürecindeki gayretleri 
ve katk s  nedeniyle 
fahri doktora tevdi 
edildi. Törende ko-
nu an Bakan Arslan, 
“Gelecek dönem 
bizim co rafyam z n 
da içinde bulundu u  
bölgelerimizin dö-
nemi. nan yoruz ki 
Anadolu, Kafkasya 
ve Orta Asya üçge-
ninde ta mac l k 
orta vadede u anki 
ekonomik büyüklü-

ünün birkaç kat na 
ç kacak. Bu nedenle 
co rafyam z n, ula-

m n her modunda tercih edilen uluslara-
ras  bir  koridor haline getirilmesi bizim bir 
zorunlulu umuzdur” diye konu tu.

Bakan Arslan, Marmaray’ n stanbullu-
lar’ n hayat n  kolayla t rd n  da hat rla-
tarak, “Bu y l sonunda Gebze’den Halkal ’ya 
Marmaray araçlar yla 77 kilometreyi kesin-
tisiz hale getirece iz” dedi. 

HES’ten 9.9 milyar lira katk
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Ekonomik büyümenin ön-
cü göstergesi sanayi üre-
timi yeni seri ile 2018’e 

h zl  ba lang ç yapt . Türkiye 
statistik Kurumu (TÜ K), ilk 

kez 2015=100 referans y l n  baz 
alarak yay nlamaya ba lad  
sanayi üretimi rakamlar , ekstra 
katk  sa layacak. 

Takvim etkisinden ar nd -
r lm  sanayi üretimi Ocak’ta 
geçen y l n ayn  dönemine göre 
yüzde 12 art  gösterdi. Mevsim 
ve takvim etkisinden ar nd r l-
m  sanayi üretimi de bir önceki 
aya yüzde 0.8 geriledi. Hesapla-
ma yönteminde yap lan de i ik-
likle sanayi üretimi ve büyüme 
verisi birbirine daha uyumlu 
hale geldi. Böylece yeni seriyle 
birlikte 2017 y l  için yakla k 
yüzde 7.5-8’lik büyüme oran n  
yakalama umudu ortaya ç kt . 

Geriye do ru güncelleme
Halk Yat r m Ara t rma 

Direktörü Banu K vc  Tokal , 
yo un ele tirilere konu olan 
geçmi  dönemlere ait büyü-
me ve sanayi üretimi verileri 
aras ndaki ciddi fark n yeni 
hesaplama ile önemli oran-
da azald n  belirtti. Tokal , 
“Geçen y l n son çeyre inde 
ar nd r lmam  olarak yüzde 
10.5 ve ar nd r lm  olarak da 

yüzde 10.7’lik y ll k art lar (eski 
endekse göre s ras yla yüzde 7.5 
ve yüzde 7.8 seviyelerinde idi), 
genel büyüme oran n n yüzde 
7.9’lu seviyelere ula abilece ine 
i aret ediyor. 3’üncü çeyrekte 
kaydedilen yüzde 11.1’lik y ll k 
büyüme oran n n ard ndan son 
çeyrekte de yine dikkati çekici 
bir büyüme oran  gelebilece ini 
görüyoruz” diye konu tu.

B L M, Sanayi ve Tek-
noloji Bakan  Faruk 
Özlü, sanayi üretiminin 
2011’den sonra en h zl  
art lar ndan birini ger-
çekle tirdi ini belirtti. 
De i en hesaplama 
yöntemine de inen Öz-
lü, “Ölçümler büyümeyi 
öngörmekte daha fazla 
yard mc  olacak” diye 
konu tu. 

Korelasyon % 86’ya ç kt
ODEABANK Ekonomik Ara t rma 
ve Stratejik Planlama Direktörü 
Ali K rali, “Geçmi te sanayi üretim 
ve GSYH aras nda kopukluk oldu-

unu biliyorduk ve bunu dikkate 
alarak tahmin yap yorduk. ki veri 
aras nda 2011 ba ndan bu yana 
korelasyon eski seride yüzde 

79.6 iken, imdi yüzde 86.6’ya 
yükseldi” dedi. K rali, öncü verile-
rin sanayi üretiminin ubat’ta ve 
Mart’ta da güçlü büyümeyi sür-
dürebilece ini gösterdi ini, 2’nci 
çeyrekle birlikte ekonomik aktivi-
tenin performans  aç s ndan d  
talebin önemli olaca n  söyledi.

7 y l n 
en h zl s

%7.9
Ekonomistler yeni seriyle 
2017’de büyümenin % 7.9 
ç kabilece ini belirtti. 

2023 metrelik ana aç kl  
ve 318 metre yüksekli in-
deki kuleleri ile dünyan n 

en uzun asma köprüsü olacak 
1915 Çanakkale Köprüsü ve 
Otoyolu Projesi’nde a rl kl  bö-
lümü yabanc  finans kurumlar  
ile bankalardan olmak üzere 
2 milyar 265 milyon euro tu-
tar nda finansman sa land . 
Daelim-Limak-SK-Yap  Mer-
kezi Ortak Giri imi taraf ndan 
kurulan Çanakkale Otoyol ve 
Köprüsü n aat Yat r m ve 

letme, 10 de i ik ülkeden top-
lam 24 banka ve finans kurulu-

undan kredi sa lad . 

5 y l  geri ödemesiz
2 milyar 265 milyon euroluk 

kredinin yüzde 70’ine denk ge-
len 1 milyar 582 milyon euroluk 
bölümü yabanc  bankalardan, 
683 milyon euroluk bölümü de 
Türk bankalar n n yabanc  u-
beleri taraf ndan sa land . Kre-
dinin 5 y l  geri ödemesiz olmak 
üzere 15 y l vadesi bulunuyor.

Piyasalar n önde gelen tem-
silcilerinden olu an banka ve 
finans kurulu lar n n projeye 
yo un ilgisi sonucunda ihtiyaç 
duyulan kredinin 1.5 kat  tu-
tar nda 3.6 milyar euro kredi 
limiti tahsisi gerçekle ti. Ulus-

lararas  Proje Finansman stan-
dartlarda yap land r lan kredi, 
ECA ve slami finansman yön-
temlerini de içeren farkl  kredi 
dilimlerinden olu uyor. Koreli 
‘KEXIM’ ile ‘KSURE’ 1 milyar 
euroluk nakit kredi ve garanti 
destekleri ile Türkiye’deki bir 
proje için bugüne kadar tahsis 
edilen en büyük kredi paketine 
imza att . 10.3 milyar liraya mal 
olmas  beklenen köprü 2023’te 
hizmete aç lacak. 

lk kez slami 
finansman deste i

KUWAIT Finance House’un i tiraki Kuveyt 
Türk’ün sa lad  200 milyon euro katk  ile 

do rudan slami finansman n kullan ld  
Türkiye’deki ilk otoyol proje finansman  

özelli ini kazand . 

Dev projeye 18 yabanc
6 Türk banka kredi verdi 
PROJEN N finansman nda yer 
alan 24 banka ve finans ku-
rulu unun isimleri öyle: The 
Export-Import Bank of Korea, 
The Korea Development Bank, 
ICIEC, EKF, KSURE, Bank of 
China, Deutsche Bank, DZ 
BANK, KEB Hana Bank, ICBC, 

ING, Intesa SanPaolo, Kuwait 
Finance House K.S.C.P, Kuveyt 
Türk Kat l m Bankas , Natixis, 
Shinhan Bank, Siemens Bank, 
Standard Chartered, Akbank, 
Finansbank, Garanti Bankas ,  
Bankas , Vak flar Bankas , Yap  
ve Kredi Bankas .

n aat Pazar
denize iniyor
1915 Çanakkale Köprüsü in aa-
t nda çal malar aral ks z sürüyor. 
Kara ile deniz sondaj çal malar -
n n ba ar yla bitirilmesinin ard n-
dan kuru havuz çal malar na ge-
çildi ve buradaki in a süreci sona 
erdi. Köprü ayak temelleri için 
çal malara ba lan rken, deniz 
dibindeki inceleme ve kontroller 
tamamland . 18 Mart’ta da Lap-
seki’nin ekerkaya mevkisi aç k-
lar na getirilecek vinçle Kule Te-
mel Betonu ve Kule Kaz k Çak m 
töreni gerçekle tirilecek. Pazar 
günü yap lacak bu törenle köprü-
nün Anadolu yakas nda bulunan 
aya n n kaz k çak m  yap lacak. 
Böylece köprünün denizdeki in a 
çal malar na ba lanacak. 

DÖV Z piyasas  haftay  rekorlarla 
bitirdi. Kredi derecelendirme kurulu u 
Moody’s’in kredi notunu dü ürmesi, enf-
lasyonun yüksek gelmesi ve cari aç k nede-
niyle döviz kurlar ndaki hareketlilik dün 
de devam etti. Euro/TL 4.8315 ile sterlin 
de 5.4753 TL ile tüm zamanlar n en yüksek 
seviyesini gördü. Dolar da TL kar s nda 
3.9251’e kadar ç kt  ve Aral k 2017’den beri 
en yüksek düzeyine ula t . 

QNB Finans Yat r m Ba ekonomisti 
Burak Kanl , piyasadaki gelimeleri Game 
of Trones dizisinden örnek vererek öyle 
de erlendirdi: 

“Dolar küresel piyasalarda geli mi  ülke 
paralar na kar  de er kaybetti. Geli en ülke 
paralar na kar  güçlü seyrini sürdürüyor. 
Öte yandan likidite bollu unun oldu u 
dönem kapand . Game of Thrones tabiriyle 
küresel yat r mc da Winter is Coming (K  
Geliyor) hissiyat  var. Yat r mc  ne bulursan 
al döneminden... Asl nda faizler de yükseli-
yor, bilançolar da art k büyümeyecek hatta 
küçülecek. Dolay s yla ralliler bitti. ‘Biraz 
daha seçici olay m’ dedikleri selektif bir 
tutuma geçiyor. Risk i tah n n azald  du-
rumlarda yat r mc lar ilk cari aç  ve k r l-
ganl  yüksek ülkelerden ç k yor. Son bir-
buçuk ayd r büyük fonlar bu yeni döneme 
göre ayarlamaya ba lad  kendini. Euro ve 
dolar n lira kar s nda rekorlar k rmas n n 
sebebini bu olarak görüyorum. Bunun yan  
s ra bizim bir de jeopolitik risklerimiz var ve 
yabanc  yat r mc  için bunlar da ç kman n 
bahanesi.”

ORMAN ORMAN ve Su leri Bakan  Veysel ve Su leri Bakan  Veysel 
Ero lu, hidroelektrik santrallerinden Ero lu, hidroelektrik santrallerinden 

(HES) elde edilen enerji üretimini (HES) elde edilen enerji üretimini 
26 milyar kilovatsaatten 95 milyar 26 milyar kilovatsaatten 95 milyar 

kilovatsaate ç kard klar n  belirtti. kilovatsaate ç kard klar n  belirtti. 
Ero lu, “Geçen y l, son 44 y l n en Ero lu, “Geçen y l, son 44 y l n en 
iddetli kurakl  ya anm  olmas -iddetli kurakl  ya anm  olmas -

na ra men HES’lerden 58.4 milyar na ra men HES’lerden 58.4 milyar 
kilovatsaat enerji üretildi. Bu üre-kilovatsaat enerji üretildi. Bu üre-
timin ekonomiye katk s  9 milyar timin ekonomiye katk s  9 milyar 

900 milyon lira oldu” dedi. 900 milyon lira oldu” dedi. 

Ahmet Ahmet 
ArslanArslan

3.9247  0.74

4.8150  0.50

1.108 4 TL

117.216  % 0.01

13.93 % 0



ED TÖR: MELTEM KARA SÖYLEYENO LU SAYFA TASARIMI: GÖZDE AKDO AN

8
CUMARTES  17 MART 2018

EKONOM VATAN

Türk Telekom
10’uncu kez 
en de erli oldu 

EBRD, Bank Audi 
ile Lübnan’a 
ilk yat r m  yapt

Halkbank’tan 
T p Bayram ’na 
özel kredi 

ULUSLARARASI marka de erleme 
kurulu u Brand Finance’in dünyan n en 
de erli 300 telekomünikasyon markas n  
seçti i ‘Telecoms 300’listesinde, Türk Te-
lekom, 10’uncu kez üst üste Türkiye’nin 
‘En De erli Telekomünikasyon Markas ’ 
olarak seçildi. Türk Telekom CEO’su Dr. 
Paul Doany, 2017’nin Türk Telekom için bir 
‘yükseli ’ y l  oldu unu belirterek, “Türk 
Telekom, 2017’de bir önceki y la k yasla 
2.8 milyon net abone kazan m  ile 2008’de-
ki halka arzdan bu yana rekor düzeyde 
büyüme kaydetti. Ba ar l  finansal ve ope-
rasyonel performans m z n, uluslararas  
ba ms z kurulu lar taraf ndan da tan n-
mas  son derece sevindirici” dedi. Üst üste 
gerçekle tirilen bu ba ar n n arkas nda 
2016’da gerçekle tirilen marka birle tirme 
stratejisine ek olarak “Empati” olarak ad-
land r lan yeni mü teri deneyimi program , 
operasyonel mükemmellik ve yerli ve milli 
teknolojiler etkili oldu. 

AVRUPA mar ve Kalk nma Bankas  
(EBRD), Lübnan’ n en büyük bankac l k 
kurumlar  aras nda yer alan Bank Audi sal’a 
sermaye yat r m  gerçekle tirdi. Bu yat r m, 
EBRD’nin Lübnan’da ilk yat r m  olup, ayn  
zamanda Güney ve Do u Akdeniz’deki bir 
bankac l k kurumuna gerçekle tirdi i ilk 
sermaye yat r m  oldu. EBRD, Bank Au-
di’nin yakla k yüzde 2.51’ini temsil eden 
ve Beyrut Borsas ’nda kote olan hisselerini 
alacak. Bank Audi, Lübnan’daki liderli ini 
ve ba ta M s r ve Türkiye olmak üzere fa-
aliyet gösterdi i temel ülkelerdeki pazar 
konumunu peki tirmeyi ve güçlendirmeyi 
amaçl yor. EBRD Ba kan  Suma Chakra-
barti, Lübnan’daki ilk EBRD yat r m n  
imzalamaktan mutluluk duyduklar n  be-
lirterek, “Lübnan finans sektörü, ülkenin 
ekonomik istikrar n n ve uluslararas  say-
g nl n n bel kemi idir” dedi. Bank Audi 
Yönetim Kurulu Ba kan  ve Grup CEO’su 
Samir Hanna da “Bu yat r m, Lübnan ban-
kac l k sektörünün bulundu u oynak böl-
gesel ortama ra men esnekli ine güçlü bir 
güvenoyu te kil ediyor” diye konu tu.

HALKBANK, T p Bayram  kapsam nda 
sa l k sektörü çal anlar na özel kredi des-
te i sunuyor. Yüzde 1.26’dan ba layan faiz 
f rsat  sunan kampanya ile sa l k sektörü 
çal anlar n n ihtiyaçlar n  kar lamay  
amaçlad klar n  belirten Halkbank Bireysel 
Bankac l k Genel Müdür Yard mc s  Mus-
tafa Çödek, “Halk sa l  için her daim haz r 
ve nöbette olan tüm çal anlar n T p Bayra-
m ’n  özel bir kredi kampanyas yla kutluyo-
ruz” dedi. Doktor, eczac , di  hekimi, hem-

ire, sa l k memuru, veteriner hekim, sa l k 
kurum ve kurulu lar nda görevli tüm kamu 
ve özel sektör çal anlar  ile Sa l k Bakanl -

’na ba l  il ve ilçe müdürlüklerinde görev-
li tüm personeller Halkbank T p Bayram  
Kredi Kampanyas ’ndan yararlanabilecek. 

laç firmalar  ve ecza depo çal anlar n n da 
yararlanabildi i T p Bayram  Kredisi kap-
sam nda, sa l k sektörü çal anlar  yüzde 
1.26’dan ba layan faiz imkân ndan 27 Nisan 
2018 tarihine kadar faydalanabilecek. 

GALATASARAY’IN 
Riva’dan sonra ikinci de-

erli arsas  Florya için ihale 
süreci ba l yor. Emlak Ko-
nut GYO ile Galatasaray’ n 
imzalad  protokol kap-
sam nda sat a ç kan arazi 
için 5 Nisan’da taliplerin 
belirlenece i ilk oturum ya-
p lacak, ilerleyen bir tarihte 
düzenlenecek ikinci oturumda 
kazanan firma ve fiyat belli olacak. 
Protokole göre, arsa gelirinin yüz-
de 80’i Galatasaray’ n, yüzde 20’si 
Emlak Konut’un olacak. 

Ancak ihalede dikkat çekici bir 
detay var. Emlak Konut, kulübün 
tesislerinin bulundu u 22 bin 627 
metrekarelik arsay , TOK ’den 
262.5 milyon lira bedelle ald  
kom u 40 bin metrekarelik arsa 
ile birle tirerek ihaleye ç k yor. Bu 

durumda Galatasaray ken-
di arsas n n pay na dü en 
gelirden yüzde 80 alacak. 
Bu paydan Emlak Konut da 
yüzde 20 alacak. Emlak Ko-
nut’un 40 bin metrekarelik 
arsas n n gelirinden Ga-
latasaray pay alamayacak. 
Emlak Konut’tan KAP’a 
yap lan aç klamada da “Elde 

edilecek irket pay  gelirinin yüzde 
71.43’ü irketimize, yüzde 28.57’si 
Galatasaray’a ait olacakt r” denildi.

Henüz imar uygulamas  yap l-
mayan arsada, konut, park, ilkö re-
tim ve dini tesis alan na izin verili-
yor. 63 bin 230 metrekarelik arsada 
55 bin 98 metrekare in aat olacak. 
Atatürk Havaliman ’na yak n olan 
arsalarda, zemin+2 kat yüksekli e 
izin verilecek. Yükseklik deniz se-
viyesinden 68 metre olacak.

GS’nin Florya tesislerine 
40 DÖNÜM SÜRPR Z
Emlak Konut, Riva’dan sonra Galatasaray’ n 
Florya’daki tesislerinin arsas n  da sat a ç kar yor. 
5 Nisan’da düzenlenecek ihaleye, Emlak Konut’un 
kom u 40 bin metrekarelik arsas  da dahil edildi 

MELTEM
KARA
EKONOM

R VA’DAN 761.6 M LYON TLR VA’DAN 761.6 M LYON TL
GALATASARAY’IN en büyük 
gelir kap lar ndan biri olan 
Riva arsas n n ihalesi Haziran 
2017’de yap ld . haleyi 
3.1 milyar lira gelir beklenti-
si, 1.1 milyar lira irket pay  

ile Fema&KLV i  ortakl  
kazanm  ancak sözle meyi 
imzalamay nca ihale en yük-
sek ikinci teklifi veren Y lmaz 
n aat’a kalm t . Y lmaz 
n aat, 3.8 milyar lira gelir 

üzerinden 952 milyon lira ar-
sa pay  taahhüt etmi ti. Buna 
göre, Galatasaray’ n geliri 
761.6 milyon lira, Emlak Ko-
nut’un geliri 190 milyon 
400 bin lira olacak.

Paul
Doany

Suma
Chakrabarti

Samir
Hanna

NEF’in, geleneksel müte-
ahhit profiline hiç ama 
hiç uymayan patronu-

nun geleneksel müteahhitlikle 
yetinmeyece i y llar öncesin-
den belliydi. NEF’in cra Kuru-
lu Ba kan  Erden Timur’u tan -
d mda 2011 y l yd . Bildi imiz 
müteahhitlerden çok farkl  bir 
profil ile kar  kar ya oldu u-
mu anlam t m hemen. Henüz 

stanbul’da ilk i ini yapmaya 
haz rlan yordu. NEF’in üretti i 
evler daha sonra marka oldu ve 
bu ba ar n n sonucu olarak ciro 
baz nda NEF son 3 y ld r aç k 
ara birincili e oturdu. Erden Ti-
mur’un geleneksel müteahhitlik 
ile yetinmeme çabas , ortaya 
çok farkl  bir gelecek kap s  aça-
cak san r m.

Erden Timur, önce klasik, 
kendi tabiri ile ‘kul i i’ müteah-
hitli i anlatt :

“ n aatta metodlar 
120 y ld r fazla de i medi. 
Sadece çelik sistem girdi ama 
o da teknolojik bir de i iklik 
say lmaz. Belki de y llard r tek-
nolojinin en az girdi i alan in-

aat sektörü. Ayr ca i  çok lokal. 
Lokal kal nca da uluslararas  
bir marka ç kam yor. Çünkü 
hâlâ sahada üretim yap l yor. 
Bir in aat n yüzde 83’ü sahada 
üretiliyor. Saha d nda üretim 
oran  yüzde 17’lerde.”

NEF, ‘Bu oran  nas l yüksel-
tiriz?’ diye kafa yormaya ba la-
m . Yakla k 3 y l önce teknolo-
ji alan na yo unla mak için bir 
Ar-Ge birimi kurmu lar. Amaç 
endüstri devrimini konut ve in-

aat sektörüne uyarlayabilmek. 
D ar da üretilip getirilip yerine 
tak labilen evler yapmak.

Mesela dünyan n en büyük 
yolcu gemisi Freedom of the Se-
as gibi. Koskoca gemi, d ar da 
yap lan kamaralar n salonlar n 
gelip birle tirilmesi ile ortaya 
ç k yor. ‘Bu denizde yap labili-
yorsa karada niye yap lmas n?’ 

demi ler. Erden Timur, öyle 
devam etti: 

“Endüstri devrimi bizim 
sektöre k smen u ram . Biz 
dedik ki ‘ u anda geride kald -

m z neyse onu yakalamaya 
çal al m.’ Onun pe inden ko -
mak demek sürekli geride kalma 
stratejisi demek. Birçok tekno-
loji firmas  ile bir araya geldik. 
Önümüzdeki aylarda Ar-Ge ça-
l malar n  tamamlad m z ve 
yak nda ba lataca m z i lerden 
birisi 3D printer (3 boyutlu ya-
z c ) ile ev yapmak. Mesela 1. ve 
2. sanayi devrimini takip etsek 
d arda ev yap p monte etmeye 
yo unla acakt k. 3D Printer ile 
4. sanayi devrimine ili kin bir 
noktaya e ilmi  olduk. u anda 
Hollandal  bir firmayla görü -
melerimiz sürüyor. Belli bir 
noktaya geldik. Yakla k 2 ay Ar-
Ge süresi kald . lk 3D Printer 
evi bu y l n üçüncü çeyre inde 
üretmeye ba layaca z. 3D Prin-
ter makinas  evin yap laca  yer-
de ilk yap y  yap yor bulundu u 
yerde yap y  üretiyoruz. Makine 
kendisi üretiyor, el ile müdahale 
yok. Malzeme olarak 3D Prin-
ter’a ne malzeme koyuyorsan z 
ondan üretiliyor. Ak kan de il 
ama çok da sert bir malzeme 
olmamas  gerekiyor. Konut cep-
hesi ve zemini gibi birçok alan  
üretebiliyoruz. Burada u ana 
kadar çözülmemi  olan ey çok 
katl  olarak üretim yapmak.”

NEF’in yeni nesil evi
3D yaz c dan ç kacak
n aat yüzy llard r hemen hemen ayn  geleneksel yöntemlerle yap l yor. NEF, in aat 

sektörüne de teknoloji katmak için ba latt  Ar-Ge çal malar nda sona geldi. Bu y l n 
üçüncü çeyre inde 3D printer’da üretilip yerine getirilip tak lan evle tan aca z

Ercan
nan

einan@gazetevatan.com

3D Printer ile ev yap m , Nef’in tek-
nolojik anlamda gerçekle tirece i 
en dikkat çekici geli me. Ancak 
NEF ba ka alanlarda da teknolojiyi 
in aata entegre edecek çal malar 
yap yor. Enerji üreten unsurlar n 
art k yap  eleman na dönü tü ünü 
anlatan Erden Timur, bununla ilgili 
olarak da bir spanyol firma ile i -
birli i yapt klar n  söyledi.
Timur, “Cephe elemanlar  asl nda 
güne  paneli. Bu konuda da son 
a amaya geldik. Hatta Bas n Eks-
pres yolunda yapt m z projede 
bunun ilk uygulamas n  gerçekle -
tirece iz. Ortak enerji tüketiminin 
yüzde 20’sini bu unsurlardan elde 
etmeyi planl yoruz” dedi.

Bir di er teknolojik yat r m n dep-
reme kar  oldu unu kaydeden 
Erden Timur, binalara erken uyar  
sistemi entegre edeceklerini be-
lirterek öyle konu tu: “ nsan n 
alg layamayaca  sismik hareket-
leri önceden alg layan sistemler 
var. Bu konuda Tayvanl  bir firma 
ile i birli i yapt k. 12 ülkede 3 bin 
500 binada bu sistemi kurmu . 
Depremi yakla k 1.5 dakika ön-
ceden haber vermesi mümkün. 
Meksika’da biliyorsunuz 
8 üzeri bir deprem erken 
uyar  sistemleri sayesinde 
çok az can kayb  ile atlat l-
d . Nef’in evlerinde de ar-
t k bu sistemler olacak.”  

Mercedes ile homeMercedes ile home
battery i  birli ibattery i  birli i

HAREKETTEN enerji üreti-
mi konusunda da çal t kla-
r n  ifade eden Erden Timur, 
“Dünyada hareketten enerji 
üretimi diye bir konsept var. 
Zemine koyulan bir sistem. 
Orada verimlilik u an dü-
ük ama elimizde öyle bir 

verimiz var. nsan n birim 
hareketinin en dar alana ko-
nulmu  ekli evler ve apart-
manlar. Toplamdaki hareket 
say s  sokaktakine göre 
daha az ama verimlilikten 
en yüksek yer yine konutlar. 
Bu sistem en verimli evlerde 
çal acak. Bunu önümüzdeki 

zamanda uygula-
may  planl yoruz” 
dedi. Timur, ener-
jiyi biriktirip ihtiyaç 
an nda kullanman n 
as l önemli problem 
oldu unu da kayde-
derek ‘home battery’ 
sistemleri üzerinde 
çal t klar n  bu ko-
nuda Mercedes ile 
görü melerin belli 
bir noktaya geldi ini 
söyledi. 

NEF’ N EV  DEPREM  NEF’ N EV  DEPREM  
ÖNCEDEN B LECEKÖNCEDEN B LECEK

Erden 
Timur

Mustafa
Çödek
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ABD Posta Servisi’nin 
(USPS) 180 bin araçl k filo-
sunu kapsayan 6.3 milyar 
dolarl k ihalesinde finale 
kalan 6 irket içinde yer 
alan K raça Holding bün-
yesindeki Karsan, stratejik 
ad m att . KAP’a yap lan 
aç klamada, “Karsan, ABD 
posta arac  ihalesini ka-
zanmas  amac na yönelik 
olarak ABD’li Morgan Olson 
ile i  birli i sözle mesi im-
zalad ” denildi. 

Karsan, geçti imiz y l 
ABD pazar ndaki hedef-
leri do rultusunda ABD’li 
üretici Morgan Olson ile 
Türkiye’de bir araya 

gelmi  ve Kuzey Amerika 
pazar na özel olarak tasar-
lad  araçlar için ortak bir 
i  modeli gerçekle tirmek 
üzere mutabakat metni 
imzalam t . Stratejik 
ad mlar na devam eden 
Karsan, Morgan Olson 
ile ABD’de ortak üretim 
gerçekle tirmek üzere el 
s k t . Buna göre Morgan 
Olson, Karsan’ n Kuzey 
Amerika pazar na özel 
olarak tasarlad  araçlar n 
montaj, üretim, sat  ve 
sat  sonras  hizmet faali-
yetlerini ABD’deki tesisle-
rinde gerçekle tirecek.

TÜRK YE’DEK  yay nc lar  
ve yay n da t mc lar n  temsil 
eden Türkiye Yay nc lar Birli i, 
yazarlar n ve çevirmenlerin ge-
lirleri üzerindeki vergi yükünün 
kald r lmas  için Maliye Bakan-
l ’na ça r da bulundu. Maliye 

Bakanl ’n n kültür endüstrisine 
ve yay nc l k sektörüne destekçi 
bir tav r almas n n beklenildi i-
nin ifade edildi i aç klamada, en 
önemli girdinin, yazarlar n telif 
haklar  ve bu haklara ili kin ver-
gilerin olu turdu u belirtildi. 

Yazar ve çevirmenlerin gelirlerinin yüzde 35’inin vergi olarak 
al nd n  belirten Türkiye Yay nc lar Birli i, Maliye Bakanl ’na 
vergilerin dü ürülmesi veya kald r lmas  için ça r da bulundu

ABD Posta Servisi’ndeki 180 bin arac n 
6.3 milyar dolarl k filo ihalesinde 6 irket 
ile finale kalan Karsan, Morgan Olson 
ile anla ma imzalayarak stratejik ad m att

6.3 milyar $’l k6.3 milyar $’l k
üretim hamlesiüretim hamlesi

‘Yazarlara bu kadar 
vergi yaz lmamal ’

ALINAB LECEK en iyi 
önlemin telif ödemeleri 
üzerindeki gelir vergisi 
stopaj n n ve KDV’nin 
kald r lmas  oldu unun 
ifade edildi i aç klamada, 
“Pek çok ülkede yarat c  
endüstrilerin geli ebilmesi 
için fikri ve s nai mülkiyet 
üzerindeki vergiler s f r-
lanmakta veya en dü ük 
seviyeye indirilmektedir. 
Gelir Vergisi Kanunu ve 
KDV Kanunlar nda bu 
do rultuda de i iklikler 
yap lmal , Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 94’üncü 
maddesinin (a) bendi 
yürürlükten kald r lmal , 
KDV Kanunu’nun 17’nci 
maddesine eklenecek bir 
bent ya da f kra hükmü ile 

‘Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 
18’inci maddesi 
kapsam ndaki 
telif haklar ’ 
KDV’den is-
tisna edilme-
lidir” denildi. 
Böylece kültür 
endüstrisinin 
kalk nmas na, 
okuma kültü-
rünün yayg n-
la mas na katk  
sa lanabilece i 
belirtildi.

YAYINEVLER N N; yazarlara, çevir-
menlere ve çizerlerin hak edi lerinden 
keserek vergileri devlete pe in olarak 
ödediklerinin belirtildi i aç klamada, u 
ifadelere yer verildi: “Bu durumdan en 
önce eser sahipleri zarar görmekte, ge-
lirleri dü mektedir. Yarat c  endüstriler, 
vergi yükünü ta yamayacak duruma 
gelmi tir. Örne in, bir yazar n y lda yak-
la k bir kitap yazabildi i dü ünülürse, 
bu kitaptan elde edece i ortalama 3 bin 

TL tutar ndaki telif geliri yüzde 17 gelir 
vergisi ve yüzde 18 KDV ile toplamda 
yüzde 35’lik yani 1.050 TL’lik bir kesin-
tiye u ramakta ve yazar n net kazanc  
1.950 TL’ye dü mektedir. Bir çevirme-
nin y lda ortalama 3-4 kitap çevirisi 
yapt  göz önüne al nd nda, elde ede-
ce i 15 bin TL’lik gelirden yap lan 5 bin 
250 TL tutar ndaki vergi kesintisi, net 
kazanc n  9 bin 750 TL’ye dü ürmekte, 
ayl k kazanc  812.50 TL olmaktad r.”

Gelirin yüzde 35’i vergiye gidiyor

MORGAN Olson irketinin 

sahipleri J.B. Poindexter & 

Co. Yönetim Kurulu Ba kan  

John Poindexter, imzalanan 

ortak üretim anla mas yla 

ilgili, “Karsan’ n Türkiye’deki 

tesislerinden ve ta mac l k 

alan ndaki becerilerinden 

gerçekten de etkilenmi tik. 

Ekibimiz, Karsan’ n yönetim 

ekibiyle görü me f rsat na 

sahip oldu ve ilgili irketi-

mizin uzmanl n n bu i e 

kat lmas yla sektörümüzde 

benzeri olmayan bir ortakl -

n meydana gelece i bizim 

için a ikâr oldu” aç klamala-

r nda bulundu.

Benzersiz bir ortakl k

Borsada i lem gören 
irketlerin geçen y l 

elde etti i net kâr, 2016 
sonuna k yasla yüzde 58.4 
artarak 74 milyar 50.8 milyon 
liraya ula t . irketler, 2016’da 
46 milyar 758.5 milyon lira net 
kâr elde etmi ti. 

Söz konusu irketlerden 
20’sinin net kâr  1 milyar liray  
a arken, bu irketlerin toplam 
net kâr  60 milyar 925.1 mil-
yon lira oldu. Böylece borsada 
BIST 100 alt nda i lem gören 

irketlerin ula t  toplam net 
kâr n yüzde 82.3’ünü, en fazla 
net kâr elde eden ilk 20 irket 
kâr lad . BIST 100 endeksi 
alt nda i lem gören ve finansal 
sonuçlar n  payla an 94 irket-
ten 82’si net kâr elde etti. 

En kârl  Garanti Bankas  
Aç klanan sonuçlara göre, 

söz konusu irketlerden geçen 
y l en fazla net kâr elde eden 
6 milyar 344 milyon lirayla 
Garanti Bankas  oldu. Net 
kârda Garanti Bankas ’n , 
6 milyar 39.1 milyon lirayla 
Akbank, 5 milyar 307.5 milyon 
lirayla  Bankas  ve 4 milyar 
908.7 milyon lirayla Koç Hol-
ding izledi.

Geçen y l en fazla net zara-
r , 505 milyon lirayla Akenerji 
aç klad . Akenerji’yi 471.6 
milyon lirayla Do an irketler 
Grubu Holding, 329.2 milyon 
lirayla Global Yat r m Holding 
ve 264.5 milyon lirayla da Hür-
riyet Gazetecilik izledi. Geçen 
y l net kâr n  2016 sonuna göre 
en çok art ran irket Gözde Gi-
ri im oldu. Söz konusu irketin 
net kâr , 2016’da bulundu u 
116.8 milyon lira seviyesinden 
geçen y l 1 milyar 990.1 milyon 
liraya yükseldi. Böylece Gözde 
Giri im, net kâr n  geçen 1 y l-
l k sürede 17 kat na ç kard .

Borsada i lem gören irketlerin kâr  yüzde 58 artarak 74 milyar 50 milyon liraya ula t . 
20 irketin net kâr  1 milyar lira baraj n  a arken, 94 irketten 82’si net kâr elde etti

Borsada yo un kâr

ÖZEL sermaye fonu 
Actera ve Esas Hol-
ding’in hissedar oldu u 
U.N. Ro-Ro letmele-
ri’nin, taslak izahna-
meye göre ek sat  dahil 
yüzde 57.7’si halka arz 
edilecek. irketin inter-
net sitesindeki taslak 
izahnamede halka arz 
fiyat aral , tarihi veya 
halka arz gelirinin ne 
amaçla kullan laca  
hakk nda bilgi yer al-
mad . zahnameye göre 
822.8 milyon lira olan 
ç kar lm  sermayenin 
1.05 milyar liraya yük-
seltilmesiyle art r lacak 
225 milyon lira nominal 
de erli paya ek olarak 

Trieste Midco Deniz-
cilik’e ait 300 milyon 
lira nominal de erli pay 
halka arz edilecek. Tri-
este Midco irketinde 
Actera, Esas Holding ve 
Esas Holding’in hisse-
darlar  pay sahibi. 

Net kâr  % 78 artt
Garanti Yat r m ve 

 Yat r m’ n arac l k et-
ti i halka arza fazla ta-
lep gelmesi durumunda 
yine Trieste Midco’ya 
ait 80 milyon lira no-
minal de erli pay da ek 
sat  sunulacak. Ek sat  
yap lmazsa halka arz 
oran  yüzde 50.1 olacak. 

Actera, Esas Hol-

ding ve Esas Holding’in 
hissedarlar  2014 y l n-
da irketin yüzde 98.8 
hissesini ABD’li özel 
sermaye fonu KKR’dan 
ald . Halka arz itibar y-
la U.N. Ro-Ro’da Acte-
ra’n n yüzde 59.3, Esas 
Holding’in yüzde 39.5 
dolayl  pay  bulunuyor.

Uluslararas  Nak-
liyeciler Derne i’nin 

irkette yüzde 1.2 pay  
var. U.N. Ro-Ro’nun sa-
t  gelirleri 2017’de bir 
önceki y la göre yüzde 
49.6 art la 924.8 mil-
yon liraya, net kâr  
da yüzde 78.6 art la 
146.2 milyon liraya 
yükseldi.

U.N Ro-Ro ve Gözde’nin U.N Ro-Ro ve Gözde’nin 
Penta’s  da arz yolundaPenta’s  da arz yolunda

GÖZDE Giri im, yüzde 54.3 hissedar  oldu u Penta Teknoloji irketinin serma-ye art r m ve ortak sat  yöntemiyle ek sat  dahil yüzde 44.86 hissesinin halka arz  için SPK’ya ba vurdu. Penta’n n internet sitesinde yay nlanan taslak izah-nameye göre, irketin ç kar lm  serma-yesinin 31.72 milyon liradan 47.59 milyon liraya ç kar lmas  nedeniyle ihraç edilecek 15.86 milyon lira nominal pay n yan  s ra, mevcut ortaklara ait paylarla birlikte top-lam 17.79 milyon lira nominal de erli pay halka arz edilecek. Ek sat  kapsam nda toplam 3.56 milyon lira nominal de erli pay daha halka arz edilebilecek. Buna gö-re; halka arz edilecek yüzde 4.05’lik mev-cut paylar ve sermaye art  yoluyla ç kar -lacak yüzde 33.33 payla birlikte halka arz oran  yüzde 37.38 olacak. Yüzde 7.48 paya kar l k gelen ek sat la birlikte halk arz oran  yüzde 44.86’ya yükselecek. 

          için SPK’ya ba vuru yapt

Migros 105 milyon 
liraya Uyum 
Marketi sat n ald

35 Türk mühendis 
Nisan’da Akkuyu’da 
i ba  yapacak

M GROS, stanbul’da 53, Tekirda ’da 
3 adet olmak üzere toplam 56 adet Uyum 
Market ma azalar n n tamam n  ve An-
talya’da bulunan 17 adet Makro Market 
ma azas n  devralmak için Makro Market 
ile anla ma imzalad . Toplam 105 milyon 
TL bedel kar l nda imzalanan anla ma 
sonras  Rekabet Kurumu’na ba vurulacak. 
Karar sonras  Migros’un yurt içindeki ma a-
za say s  1.946’ya yükselecek. 2017 ‘de Kipa 
ma azalar  dahil 355 ma azay  portföyle-
rine eklediklerini belirten Migros Genel 
Müdürü Özgür Tort, “73 ma azay  daha dev-
ralma yolunda bugün ilk ad m  att k. 20 y l 
önce faaliyetlerine ba layan Uyum Market 
bugün pazar n önemli oyuncular ndan. Dev-
ralaca m z ma azalar  dijital ma azac l k 
ve verimlilik araçlar m zla donataca z. Bu 
y l içerisinde 81 ilde 2 bini a k n noktadan 
mü terilerimize ula aca z” dedi. 

TÜRK YE’N N ilk nükleer santral 
projesinde istihdam edilmek üzere Rusya 
Ulusal Nükleer Ara t rma Üniversitesi’nde 
(MEPhI) e itimlerini tamamlayan 35 Türk 
mühendisin, gelecek aydan itibaren Akkuyu 
NGS’de i  ba  yapmas  bekleniyor. Akkuyu 
Nükleer’den yap lan aç klamaya göre, Türk 
mezunlar, Rusatom Energy International 
(REIN) irketinin Moskova’daki ofisinde 
önceki gün REIN Genel Müdürü Anastasia 
Zoteeva, Genel Müdür Yard mc s  Anton 
Dedusenko, Akkuyu Nükleer Yönetici Di-
rektörü Konstantin Ryzhak ve Akkuyu Nük-
leer nsan Kaynaklar  Direktörü Marina Ka-
raseva ile bir araya geldi. MEPhI’de nükleer 
santraller, tasar m, i letme ve mühendislik 
dal nda uzmanl k e itimlerini 6 y lda ta-
mamlayarak tez çal malar n  ba ar yla su-
nan 35 Türk mezuna, burada Akkuyu NGS 
projesinde çal malar  teklifi resmen iletildi. 
REIN Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 
Türkiye için uzman yeti tirmenin kendileri 
için önemli oldu unu vurgulad .

STANBUL Haz rgiyim ve Konfeksiyon 
hracatç lar  Birli i ( HK B) Ba kan  Hik-

met Tanr verdi, haz r giyim ve konfeksiyon 
ihracat n n 2018’in ilk 2 ay nda geçen y l n 
ayn  dönemine göre yüzde 12.3 artt n  
bildirdi. Tanr verdi, mevcut art  e iliminin 
devam etmesi halinde tüm zamanlar n ihra-
cat rekorunu k racaklar n  söyledi.    

“E er büyük bir aksilik ya amazsak, 
mevcut yükseli  trendinin devam edece ini 
ve 2018’i 19 milyar dolar civar nda bir ihra-
cat ile kapataca m z  öngörüyoruz” diyen 
Tanr verdi, sözlerini öyle sürdürdü: “Sek-
tör olarak en yüksek ihracat gelirini 
18.7 milyar dolar ile 2014’te elde etmi tik. 
Büyük olas l kla bu y l daha iyi bir perfor-
mans gerçekle tirip, tüm zamanlar n en 
yüksek ihracat n  gerçekle tirmi  olaca z.” 
Türk haz r giyim endüstrisinin h zl  hareket 
kabiliyeti, k sa termin ve kaliteli i çilikle 
rakiplerinden ayr t n  ifade eden Tanr -
verdi, bu avantaj  korumak için yeti mi  i -
gücünün çok önemli oldu unun alt n  çizdi. 

Haz r giyimde
hedef tasar mla
ihracat rekoru

Vergiler ya kald r lmal  
ya da dü ürülmeli 

iç
ba vur
% 45% 45
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YARIN

LKER
AKGÜNGÖR
HABER MERKEZ

ESRA CAN 
S NAV
HABER MERKEZ

te UBER’in 
‘yasal aç k’ formülü!

  UBER’de ikayet mekanizmas  nas l i liyor?
  ikayet edilen taksi oförlerine hangi i lemler yap l yor?

 Vatanda lar UBER’i neden tercih ediyor?
  Vatanda lar n taksi oförlerinden ikayetleri neler?

Dün ‘sar  tart ma’ yaz  di-
zimizde taksicilerin iddi-
alar n  gündeme getirdik. 

Bugün ise madalyonun di er yü-
zünde UBER var. UBER en basit 
haliyle anlat ld nda, ak ll  tele-
fon üzerinden araç ça rma uygu-
lamas . 

Nas l çal yor?
UBER Android ve IOS üzerin-

den indirilen bir ak ll  telefon uy-
gulamas yla çal yor. Uygulama-
dan yolcu ve sürücü için ayr  kay t 
yollar  izleniyor. Uygulama kurul-
duktan sonra kullan c lara gide-
cekleri yere ula t racak arac  bul-
ma, ça rma, fiyat n  ve güzerga-
h n  belirleme hizmeti veriliyor. 
Kullan c  gidece i UBER XL deni-
len ço unlu u Mercedes Vito tar-

z  VIP denilen lüks araç ya da tak-
si ile gitme seçeneklerine sahip 
oluyor. Nereye gidilece i ilk etap-
ta sisteme kaydedildi i gelen o-
före adres tarif etmek gibi bir du-
rum ya anm yor. Ayr ca uygula-
maya kaydedilen kredi kart  ile 
ödeme imkan  sayesinde üzeriniz-
de nakit para olmad  hallerde de 
kullan m rahatl kla sa lan yor.

D2 belgesiyle...
Taksiciler, UBER’i korsan tak-

sinin kurumsalla m  hali olarak 

tan ml yor. UBER araçlar n n tak-
si ruhsat  olmad  için taksi ta -
mac l  yapmas n n kanuna ayk -
r  oldu u belirtiliyor. UBER’e ka-
y tl  araçlar hali haz rda ‘D2 Yetki 
Belgesi’ denilen ve turizm ta ma-
c l nda kullan lan bir ruhsatla 
çal yor. Ula t rma Bakanl ’n n 
yay nlad  genelgeye göre D2 yet-
ki belgesi ile yap lan ar zi yolcu ta-

malar nda, ayn  ta tla bütün gü-
zergâh boyunca ayn  yolcu grubu-
nun ta nmas  art. Ayr ca güzer-
gâh boyunca yolcu indirip bindir-

mek de yasak. Her yolculuk için 
gün, saat, yolcu say s , ta ma gü-
zergah , ücreti, ödeme ekli ve si-
gorta poliçe numaras n n yer ald -

 ta ma sözle mesi yap lmas  da 
zorunlu. Yani D2 belgesi asl nda 
taksi ta mac l na izin vermiyor. 
UBER XL sürücüleri trafik cezas  
ya da araç ba lama gibi yapt r m-
lardan kurtulabilmek için D2 bel-
gesini otel ya da turizm i letmesi-
ne ba l  ta mac l k hizmeti veri-
yormu  gibi yolcu ta yarak yasal 
aç ktan faydalan yor. 

Taksicilerin hedefinde olan UBER, Türkiye’de yasal aç ktan Taksicilerin hedefinde olan UBER, Türkiye’de yasal aç ktan 
faydalan yor. Taksi ruhsat  olmayan UBER araçlar , cezadan faydalan yor. Taksi ruhsat  olmayan UBER araçlar , cezadan 
kurtulmak için D2 belgesi ç kartarak, otel ya da turizm i letmesine kurtulmak için D2 belgesi ç kartarak, otel ya da turizm i letmesine 
ba l  ta mac l k hizmeti veriyormu  gibi yolcu ta yorba l  ta mac l k hizmeti veriyormu  gibi yolcu ta yor

2008’DE ya murlu bir 
ak amda Paris’te taksi bu-
lamayan Travis Kalanick ve 
Garrett Camp taraf ndan 
San Francisco’da kurulan 
UBER, u anda dünya üze-
rinde 80 ülkedeki 632 ehir-
de faaliyet gösteriyor. Ki isel 
servetleri 4.8’er milyar dolar 

olarak hesaplanan Kalanick 
(41) ve Camp (39), UBER sa-
yesinde 10 y lda Forbes’un 
en zenginler listesine gir-
meyi de ba ard . Türkiye’de 
ise 2014’te stanbul’a giren 
UBER, iki y ld r sadece yaz 
aylar nda Bodrum ve Çe -
me’de de kullan l yor. 

DÜNYAYI KASIP KAVURAN UBER’ N H KAYES

Ya murda taksi
bulamayan iki
gencin icad

TAKS C  esnaf n n UBER ile ilgili bir di-
er ikayeti ise vergi ödemedikleri yönünde. 

UBER yetkilileri sistemlerine kay tl  VIP araç-
lara sahip turizm acentalar n n kestikleri fa-
turalar üzerinden vergi ödedi ini belirtiyor. 
Ancak yap lan taksi ta mac l n n vergisi-
ni gerekli matrahtan ödemedikleri de öne sü-
rülüyor. UBER kanad nda ise aç k kaynaklar-
dan elde edilen bilgilere göre Türkiye’de ku-
rulan ‘UBER Turkey Yaz l m ve Teknolojileri 
A. .’nin vergisini ödeyen bir irket oldu u di-
le getiriliyor. 

‘ABD’de veriyor’
Hitay Holding patronu Emin Hitay geç-

ti imiz haziran ay nda ki isel blo unda, New 
York’ta yapt  bir UBER seyahatini anlat p 
ödenen ücreti detayland rm t . Hitay, 12.58 
dolar tutan yolculukta UBER’in ald  yakla k 
yüzde 27’lik komisyon ve New York Eyaletine 
ödenen 85 sentlik vergi sonras nda sürücünün 
yolcudan al nan ücretin yakla k yüzde 66’s -
n  yani 8.34 dolar kazand n  anlat yor. Hitay, 
ABD’de vergi ödeyen UBER’in Türkiye’de ‘s -
f r’ vergi ödedi ini öne sürdü. 

‘SARI’ TARTI MA
2

AKILLI telefondaki uygulamada, UBER 
XL ve UBER Taksi seçenekleri seçilebiliyor. 
UBER XL ile mini van araçlarla ta mac l k 
yap yor. UBER Taksi ise bildi imiz sar  taksi. 
Sar  taksi seçildi inde taksimetre üzerinden 
ücretlendirme yap l yor. 

Sistem nas l 
çal yor?

Baz Ücret (Aç l ):  4 TL
Dakika ba na (bekleme)  0.20TL
KM Ba na: 2.20 TL
Minimum Ücret: 13 TL
ptal Ücreti: 13 TL

Baz Ücret (Aç l ):  4 TL
Dakika ba na (bekleme):  0.39 TL
KM Ba na: 2.50 TL
Minimum Ücret: 10 TL
ptal Ücreti: 5 TL 

K M KAÇA G D YOR?

UBER XL

SARI

UBER International’ n 
aç klamalar na göre dün-
ya üzerine de 2 milyon-

dan fazla UBER sürücüsü bulunu-
yor. Türkiye’de ise u anda siste-
me kay tl  yakla k 5 bin sürücüsü 
var. Bunlar n üç binini VIP denilen 
UBER XL araçlar  kullanan sürü-
cüler olu turuyor.

2 bin taksici var
5 bin araçtan iki bini ise sar  

taksi kullanan sürücüler. Araç ve 
sürücü sisteme ayn  anda kay t olu-
yor. UBER XL sürücüsü olabilmek 
için irket i  orta ndan D2 Belge-
si sahibi irket, ferdi kaza koltuk 
sigortas  gibi evraklar  istedikten 
sonra sözle me yap yor. UBER ay-
r ca sürücülerinden adli sicil kay-
d  istedi ini ve kayd n temiz olmas  
durumunda çal t n  belirtiyor. 

UBER sürücülerinin ortalama 
ne kadar kazand na dair irket ta-
raf ndan yap lm  resmi bir aç kla-

ma bulunmuyor. 

Ayda 5 bin lira
UBER bu konuda ne kadar ke-

tum olsa da ABD’deki Stanford 
Üniversitesi’nin yapt  yeni bir 
ara t rmaya göre, harcamalar da 
hesaba kat ld nda UBER ve ben-
zeri bir hizmet olan Lyft sürücü-
lerinin yüzde 74’ü asgari ücretten 
daha az kazan yor. Türkiye’de ise 
sürücülerin kazanc n n daha iyi 
oldu u ifade ediliyor. UBER yol-
culuklar nda yap lan sohbetler-
den edindi imiz bilgilere göre bir 
UBER XL sürücüsünün ayl k ka-
zanc  5 bin liran n alt na dü mü-
yor. 

Yüzde 20’si komisyon
UBER sürücüleri daha az mü -

teriye hizmet vermesine ra men 
taksiye göre gider kalemi daha az 
oldu u için kar marj  daha yük-
sek. Zaten ilk kalemde taksiciler 

için sonulu olan ayl k plaka kiras  
olan 7 bin 500 lira cebinde kal yor. 
UBER sürücüleri irkete yolcu-
luklardan kazan lan ücretin yüzde 
20’sini komisyon olarak veriyor. 
Sisteme kay tl  sar  taksicilerden 
ise herhangi bir komisyon al n-
m yor. Öte yandan UBER sürücü-
sünün temel masraf  olarak ald -

 araç için ödedi i para ile gün-
lük mazot ve yemek ücreti oldu u-
nu söylemek mümkün. Tabi UBER 
sürücüsü taksici gibi devaml  gez-
medi i hatta uygun bir yerde du-
rarak mü teri bekledi i için ma-
zot gideri daha dü ük oluyor. 
UBER XL uygulamas nda 8+1 ve-
ya 9+1 araçlar kullan l yor. UBER 
bu araçlarda deri koltuk ve otoma-
tik kap  olmas n  art ko uyor. Mo-
del olarak ise Mercedes-Benz Vito, 
Mercedes-Benz Viano, Volkswa-
gen Caravelle, Volkswagen Trans-
porter veya Ford Tourneo Custom 
kullan l yor. 

5 bin UBER sürücüsü

UBER XL hizmeti veren 
araçlar n büyük ço unlu unu 
Mercedes’in Vito modelleri 
olu turuyor. u anda 
Mercedes Vito Tourer’ n en 
dü ük donan m ve manuel 
anz man seçeneklisinin 

fiyat  yakla k 149 bin lira. 
Donan m seviyesine ba l  
olarak bu fiyat 225 bin liraya 
kadar ç k yor. Ancak araç için 
al nan ekstra donan m ve VIP 
denilen dizayn için harcanan 
parayla bu masraf yükseliyor. 

Cezay  UBER ödüyor
Ayn  model araçlar n ikinci 
el piyasas nda ise ba lang ç 
fiyat , donan m, hasar ve 
y pranm l k durumuna göre 
85-90 bin liradan ba l yor. 
Ayr ca polise yakaland nda 
ödenen ceza ayl k kazanc  
s f rlayabiliyor. lkinde 3 bin 
600, ikincisinde ise 5 bin 
100 lira civar nda korsan 
ta mac l ktan ceza kesiliyor. 
UBER imdilik bu cezalar  
kar l yor. 

VIP araçlar n 
fiyatlar  
150 bin TL’den 
ba l yor

Türkiye’de vergi 
veriyorlar m ?

ASLINDA iki bin taksi sürücüsünü 
ç kar p geriye kalan üç bin UBER 
sürücüsünün etraf nda dönen 
para da oldukça cezbedici. UBER 
sürücülerinin ayl k 5 bin lira tespitini 
baz al rsak, komisyon, mazot, yemek, 
kesilen faturadan do an vergi gibi 
kalemlerle arac n ayl k cirosu yakla k 
8.500 liray  buluyor. Üç bin sürücü 
üzerinden dönen piyasan n 
ayl k cirosunun büyüklü ü 
basit bir hesapla 25 milyon 
liray  geçiyor. Taksiciler 
i te bu orandaki 
mebla n, pastan n 
kendilerine ait 
olan diliminden 
çal nd n  
iddia 
ediyor. 

Kavgan n sebebi 
25 milyon TL’lik pasta



Afrin’den kaç-
may  ba ara-
bilen sivilleri, 

teröristlerden 
temizlenen böl-
gelerde ÖSO ve 
TSK kar l yor. 
Halk, askerlere 
sar l p göz ya  

döküyor. 

TSK ve Özgür Suriye Ordu-
su’nun (ÖSO) deste iy-
le 20 Ocak’tan bu yana Af-

rin’de yürütülen Zeytin Dal  Ha-
rekat  kapsam nda bölge halk -
na yönelik Arapça ve Kürtçe ha-
z rlanan bildirileri havadan att . 
TSK’n n sosyal medya hesab n-
dan da payla lan ve bildiride, u 
ifadelere yer verildi:

Afrinli karde lerimiz... PKK/
PYD/YPG/DEA  terör örgütleri 
y llard r size ve bize maddi ve ma-
nevi zararlar veriyor. Sizleri eviniz-
den, yurdunuzdan, sevdikleriniz-
den mahrum ettiler. 

Teröristlere ‘dur’ demenin za-
man  geldi. Tek hedefimiz size ezi-
yet eden terör örgütleridir. Terö-
ristlerden, terörist mevzi ve bar -

naklar ndan uzak durun. Sizi ve ço-
cuklar n z  kalkan olarak kullan-
malar na izin vermeyin. Afrin’den 
ayr lmak isteyenler, TSK’n n ga-
rantisi alt nda olacaklard r. Terö-
ristler taraf ndan zorla silah alt na 
al nanlar, sizler de en k sa zaman-
da silahlar n z  b rak n, evlerinize 
dönün. TRT Radyosunu dinleyin. 

 Sinan USLU AA
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Siviller hendekleri

kazma kürekle a t

AFR N’DE halk, terör örgütünün tüm engelle-

melerine kar n ilçe merkezinden kaç yor. Sivil-

lerin teröristlerin olu turdu u engelleri kazma, 

küreklerle a malar  insans z hava araçlar yla 

görüntülendi.  Sarp ÖZER AA

‘Canl  kalkan olmay n
TRT Radyosu dinleyin’

Metreler kaldMetreler kald

AFR N’ N Kibar kö-
yündeki terör örgütü YPG/
PKK’n n sözde özel kuv-
vetler kamp  da teröristler-
den ar nd r ld . Enkaza dö-
nen kampta mühimmat de-
posu ele geçirilirken, yap m 
a amas ndaki bir tünel ve 
yer alt  s na  tespit edildi. 
Operasyon sonras  kamp-
taki baz  bina enkazlar n n 
aras nda çok say da silah 
parças  ve çe itli mühimmat 
ve henüz aç lmam  silah 
sand klar  bulundu. Kamp-
ta, teröristlerin gizlenmesi-
ne yarayan tünellerin aç l-
mas nda kullan lan i  ma-
kinesine rastlan ld .  ma-
kinesiyle yakla k 150 met-
re uzunlu unda ve 10 metre 
yüksekli inde bir tünel da-
ha kaz ld ktan sonra terör 
unsurlar n n bölgeden kaç-
mas yla çal man n yar m 
kald  belirlendi.  Halil F -
DAN-Behçet ALKAN AA

HAK M tepeleri ku at lan Af-
rin kent merkezinin kuzey tara-
f nda mesafe oldukça dü tü. Azez 
ile Afrin aras ndaki yolu kontrol 
alt na alan TSK ve ÖSO güçleri, 
Afrin kent merkezini ç plak göz-
le çok rahat görebiliyor. Bölge-
de kontrol noktas  olu turan ÖSO 
güçleri, Afrin yönüne kimsenin 
ilerlemesine izin vermezken, za-
man zaman bu bölgeye yönelik 
sald r lar  da an nda kar l k vere-

rek engelliyor.

Keskin ni anc lar
Afrin kent merkezinin kuzey gi-

ri inde, teröristlerin kara harekat -
na kar  çe itli önlemler ald  gö-
rüldü. Yerel kaynaklar n binalar n 
çat lar nda keskin ni anc lar n bu-
lundu unu belirtti i Afrin kent gi-
ri inde hendekler kaz l  oldu u ve 
toprak siperler olu turdu u görül-
dü.  Hasan KIRMIZITA  DHA

TSK, AFR N’DEK  S V LLERE HAVADAN B LD R  ATTI

TERÖR STE DE B LD R

TSK, Afrin’deki teröristlere 
att  bildiride de “teslim olun” 
ça r s nda bulundu. “Terör örgü-
tü içinde yer alanlar” ifadesiyle 
ba lanan bildiride unlara yer ve-
rildi: Türk Silahl  Kuvvetleri ba-
r , huzur ve güven getirmek için 
Afrin’dedir. Seni as ls z ve bo  va-
atlerle kand ranlar n oyununa 
gelme, aldanma. Seni öne süren-
ler Afrin’den kaç yor, en güven-
li, en iyi artlarda ya amaya de-
vam ediyor. Seni kullanan eli kan-
l  terör örgütünden uzak dur. Sa-
na uzatt m z ele güven. Türki-
ye’nin adaletine güven. Türk Si-
lahl  Kuvvetlerine güven. Gel tes-
lim ol. Afrin’de huzur ve bar  do-
lu bir gelecek seni bekliyor.

Türk Silahl  Kuvvetleri, Afrin’de havadan att  Türk Silahl  Kuvvetleri, Afrin’de havadan att  
bildirilerle halka, teröristlerin kendilerini kalkan olarak bildirilerle halka, teröristlerin kendilerini kalkan olarak 
kullanmalar na izin vermemeleri ça r s nda bulundukullanmalar na izin vermemeleri ça r s nda bulundu

‘TSK’ya güven
gel teslim ol’YPG’N N 

ENGEL NE 
RA MEN 

KAÇIYORLAR

‘Özel kuvvetler’i
yerle bir oldu

TERÖR STLERDEN temizlenen 
eran beldesinde terör örgütü 

YPG/PKK’n n eleba lar ndan 
birine ait evde Kur’an-  Kerim’in 
alt na tuzaklanm  patlay c  ele 
geçirildi. Güvenlik güçlerinin dik-
kati sonucu belirlenen patlay c lar 
imha edildi.

Teröristlerin, Afrin kent merkezinin çevresine 
kazd  hendekler böyle görüntülendi. 

Dün TSK ve ÖSO, Afrin’in ba-
t s ndaki Racu beldesine ba l  

eyh Bilal, kuzeydo usundaki 
eran beldesine ba l  Küçük 

Meydan, güneybat s ndaki Cinderes beldesine ba l  
Kurdane köylerini ve stratejik öneme sahip 801 ra-
k ml  tepeyi YPG/PKK-DEA ’tan ar nd rd . Böylece 
harekatta kontrol alt na al nan bölge say s  213’ü 
köy ve 44’ü kritik nokta olmak üzere 257’ye ula t .

KENT N ÇEVRES
HENDEKLE ÇEVR L

Kur’an’l
tuzak

3530
Zeytin Dal  
Harekat ’n n 56’nc  
gününde etkisiz 
hale getirilen 
terörist say s  
3530’a ula t . 

257

TERÖR örgütü 
PKK’n n Irak’ n ku-
zeyindeki kamplar -
na yönelik yakla k 
bir haftadan bu yana 
kararl l kla yürütülen 
operasyonlarda im-
diye kadar biri yaral  
13 terörist etkisiz ha-
le getirildi. Hakurk ve 
Kanirash bölgelerin-
de, Mehmetçi in kul-
land  son teknolo-
jik cihazlarla belirle-
nen 11 ma ara ve 23 
bar nak imha edildi, 
çok say da patlay c , 
silah, mühimmat ve 
ya am malzemesi ele 
geçirildi. 

13 TERÖR ST ETK S Z HALE GET R LD

PKK bahar darbesi
PKK/YPG terör örgütlerin-
den kaçarak bir eve s nan 
17 ki ilik ailenin girdi i 
evde, teröristlerin tuzakla-
d klar  patlay c  infilak etti. 6 
ki i hayat n  kaybetti. Terör 
örgütü taraf ndan köylerin-
den zorla ç kar larak Afrin 
merkeze yerle tirilen ancak 
evlerine geri dönmek iste-
yen aileleri, bu kez de terör 
örgütünün tuzaklad  el ya-
p m  patlay c lar vurdu. Zor-
la yerle tirildikleri Afrin’den 

kaçarak köyleri GundeKur-
do’ya gitmek isteyen 17 ki i-
lik aile, ya murun ba lama-
s yla yol üzerindeki K r göl 
köyündeki bir eve s nmak 
istedi. Aile üyelerinden 
baz lar n n eve girmesiyle 
hal lar n alt na tuzaklanan 
el yap m  patlay c lar infilak 
etti. Olayda aralar nda kad n 
ve çocuklar n da bulundu u 
6 ki i ya am n  yitirirken, 
1 ki i enkaz alt nda kald , 5 
ki i de yaraland .

HA N TUZAK: 6 ÖLÜ
Afrin’den kaçarken ya murda bo  bir 
eve s nan aileyi YPG’nin hal  alt na 
tuzaklad  bombalar havaya uçurdu

Kuzey Irak’taki 
kamplarda, Doçka 
ba ta olmak üzere 
PKK’ya ait çok say -
da silah ve mühim-
mat ele geçirildi. 



NG LTERE çi leri Bakanl  dün 
yay mlad  de i iklik karar yla Türk 
vatanda lar ndan Ankara Anla -
mas  kapsam nda süresiz oturum 
verilmesi uygulamas n  sonland rd . 
ngiltere’de kendi i ini kurmu  Türk 
vatanda lar na yönelik muamelenin 
düzenlendi i “Türkiye AT Birlik An-
la mas  kapsam ndaki i  ba vurular ” 
ba l kl  yönetmelikte de i ikli e gi-
den çi leri Bakanl , internet sitesin-
den bununla ilgili bilgi notu payla t . 
Notta, Ankara Anla mas  olarak bi-
linen anla ma kapsam ndaki süresiz 
oturum izni ba vurular n n art k ka-

bul edilmeyece i bildirildi. Bakanl k, 
bugüne kadar yap lan ba vurular n 
sonuçland r laca n  da duyurdu. 
Bakanl k dünden itibaren ngilte-
re’de i  kuran Türkler ile ailelerine 
ba vurmalar  halinde sadece 3’er 
y ll k oturum uzatmas  verilece ini 
kaydetti. Bakanl k, kendi i ini kuran 
Türk vatanda lar na süresiz oturum 
hakk  tan yan yeni bir vize kategorisi 
olu turulaca n  da aç klad .
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Bu ak am Kad köy’de Fener-
bahçe Galatasaray derbisi 
var. ki tak m da ampiyon-

luk potas nda.
Maç n sonucu, di er iki am-

piyon aday  Be ikta  ve Medipol 
Ba ak ehir tak mlar n  da yak nda 
ilgilendiriyor.

  

Malum; iki tak m aras nda 
oynanan maçlar, çok uzun süredir 
futbol kalitesinden çok gerginlik-
leri ve polemikleriyle i gal eder 
spor gündemini.

‘Ezeli rakip, ebedi dost’ kal b -
na pek de uygun olmayan ekilde 
yani...

  

Dünyada da benzerdir durum 
asl nda.

Özellikle de ayn  kentin köklü 
kulüpleri aras ndaki mücadeleler-
de hep yüksek olur tansiyon.

Ancak dünyadaki örneklerin 
bizden fark , saha içinde olan n 
saha içinde kalmas d r. 

Soyunma odas  koridorlar nda, 
eref tribünlerinde, stat d nda, 

sokaklarda devam etmez gerginlik. 
En az ndan, futbol kültürüne sahip 
Avrupa ülkelerinde...

Ye il zemin üzerindeki 90 
dakikada ya an r ve biter bütün 
sertlik, bütün iti  kak .

Oyuncular rakip tribünleri 
tahrik etmez, teknik kadro ve ye-
dek kulübeleri hakemlerin üzerine 
yürümez, tribünlerden sahaya su 

i eleri, çakmaklar ve bilumum 
yabanc  madde ya maz, oyuncular 
maç sonu stat kap s nda gazeteci 
dövmez.

Bizde olur, Yunanistan’da olur, 
bazen belki talya’da olur ama 
misal bir ngiltere’de, spanya’da, 
Fransa’da, Hollanda’da, Alman-
ya’da olmaz öyle i ler. Olursa da 40 
y lda bir, belki...

  

ngiltere, Almanya, spanya, 
Hollanda gibi ülkelerde maçtan 
sonra rakip seyircilerin stad  bir 
arada terk etmesine g pta ederiz 
biz futbol sohbetlerinde.

“Adamlar medeni abi” der biri-
si mesela.

“Sporu, futbolu bizdeki gibi 
dü manl k olarak de il, bir e -
lence, bir oyun olarak görüyorlar 
da ondan abicim” der bir ba kas  
cevaben.

“Her eyin ba  e itim ve kül-
tür karde im” diye devam eder bir 
di eri... “Futbolcusu, yöneticisi, 

seyircisi... Bizdeki gibi 
cahil de il tabii adam-
lar.”

  

imdi sizle bir 
anekdot payla aca-

m... Hat ran n sahibi, 
canl  ahidi, ben bu 
sat rlar  yazarken ya-
n mda oturuyor.

Onun a z ndan ak-
tar yorum:

- Dolmabahçe’de 
Fener ile oynuyoruz... 

stanbul Ligi... O ara-
lar hep kazan yoruz 
Fenerbahçe’ye kar . 
O gün de kazand k. 
Geçmi  gün, yalan 
olmas n; 1 0’d  galiba. 
Neyse, maç bitti, biz 

ç kt k Gazhane taraf ndan... 5 6 ar-
kada z... Aram zda maç n kriti ini 
yapa yapa, pozisyonlar  tart a tar-
t a Bele tepe’den vurduk yukar , 
Taksim’e do ru. O zamanlar sa-
dece bir yaya yolu var orada. Daha 
do rusu bir patika...

- Keyfimiz yerinde, konu a 
konu a ç k yoruz yoku u... Yan 
yana yürüyoruz ya 5 6 ki i; fark na 
varmay p kapatm z tabii yolu... 
Arkadan bir ses geldi, “Çocuklar 
bir müsaade edin” diye. Döndük, 
kafam z  kald rd k, bir bakt k 
Fikret. “Aaa, Küçük Fikret” dedi 
bizimkilerden biri... Du unu alm , 
stattan ç km , yürüyor o da... 

ki yana aç ld k, yol verdik. O 
arada da tak ld k gülerek, “Fikret 
abi, nas l yendik yine” diye. “Bizi 
yenmeyi unuttunuz” falan... 

- Tam aram zda Küçük Fikret... 
Kollar n  açt , iki yan ndaki ikimizin 
ba lar n  ok ad . Babacan bir gülüm-
seme yüzünde... “Tebrikler çocuk-
lar. yi oynayan, hak eden kazans n. 
Bir gün de biz kazan r z” dedi. Sonra 
da “Haydi eyvallah” deyip uzakla t  
h zl  ad mlarla...

  

Olay bu...
15 16 ya lar ndaki gençler-

den olu an 5 6 ki ilik bir ö renci 
grubu... Hepsi Be ikta  taraftar . 
Kar la t klar , Fenerbahçe ve 
dönemin milli tak m n n efsane 
sol kanat oyuncusu Küçük Fikret 
lakapl  Fikret K rcan.

Ergenler “Abi” diyerek tak l -
yor, o zamanlar 30’lar n n ba nda 
olan efsane futbolcu da i te böyle 
davran p, bunlar  söylüyor.

Bu olay 1951 senesinde ya an -
yor. 1951...

  
Bu an s n  anlatan, o çocuklar-

dan biri. Mustafa Çelik... Babam...
Bugün 83 ya nda... nönü Sta-

d ’nda ilk maç n  1949’da seyret-
mi  birinden söz ediyorum. 1949...

16 ya nda, maç ç k  bunu 
ya am ... Hani bugün, ngiliz’e, 
Frans z’a, Hollandal ’ya, Alman’a 
özeniyoruz ya...

“Bizim gibi de iller” ya da “Biz 
onlar gibi olamay z” deyip g ptayla 
izliyoruz ya...

1951 diyorum size... stan-
bul’da, bir derbinin ard ndan...

Bugün de bir derbi var stan-
bul’da.

Bilmem anlatabildim mi?
Haydi iyi derbiler...

Küçük Fikret’in 
büyük (!) 
torunlar y z biz

murat.celik@yuzyuze.com.tr

Cumhurba kan  Recep Tay-
yip Erdo an dün Erzu-
rum’da ehit Piyade Te -

men Muhammed K r’ n cenaze-
sine kat ld ktan sonra partisinin 
6’nc  il ola an kongresine kat l-
mak üzere 3 bin ki ilik buz hokeyi 
salonuna geçti. Önce salon önün-
deki kalabal a seslenen Erdo an, 
Afrin’de sona gelindi ini söyledi. 
Erdo an öyle devam etti: 

‘O akl  kendinize saklay n’
Birileri meydan okuyor, Av-

rupa Parlamentosu meydan oku-
yor. ‘Askerlerinizi çekin, bu do ru 
de il’ diyorlar. Ey AP siz bu mille-
te ne zamandan beri ak l vermeye 
ba lad n z? O akl  kendinize sakla-
y n. 3,5 milyon Suriyeli’ye 7 sene-
dir ev sahipli i yapan biziz. Kap -
lar  aç p gönderseydik kaçacak de-
lik arayacakt n z, delik. Bize yal-
vard n z ‘aman kap lar  açmay n’ 
diye. Biz insanl k yapt k ama siz 
insanl ktan anlam yorsunuz ki. 
Sizin ald n z kararlar n k yme-
ti harbiyesi yok. Biz ald k ba m z  

gidiyoruz. Afrin’de yola devam, as-
la sivil insanlarla i imiz yok.

‘Kap  kulu mu sand n z’
Cumhurba kan  Erdo an, 

kongre salonundaki konu mas n-
da, AB’nin Türkiye’ye s nanlar 
için verdi i yard m sözünü yerine 
getirmedi ini, “Biz bu paray  size 
aktarmay z, proje kar l  veririz. 
BM vas tas yla aktar r z” dedikle-
rini anlatarak öyle konu tu: Yap-
t klar m z ortada ne diyorsunuz, 
arkada . ‘E ek ölür kal r semeri, 
insan ölür kal r eseri.’ nanm yor 
musun Gaziantep’e, Hatay’a, an-
l urfa’da çad r kamplar , konten-
yer kentleri gez. Gördükten sonra 
vermen gereken paray  ver. Adam-
lar oyalamaktan ba ka i  yapm -
yor. Biz de ne diyoruz; verirseniz 
verirsiniz, vermezseniz vermezsi-
niz. Biz yolumuza devam ediyoruz. 
Bu milleti kap  kulu mu zanneti-
niz. Sizden gelecek euro’lar  bekle-
yecek olsayd k, 4 milyon insan se-
falet, ölümler halkas na çok daha 
farkl  bir ekilde ilave olurdu.

‘Kap lar  açmay n 
diye yalvard n z!’
Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin Afrin’den çekilmesi ça r s na tepkisini 
sürdüren Cumhurba kan  Erdo an, “Bize yalvard n z ‘Aman kap lar  açmay n’ 
diye. Biz insanl k yapt k ama siz insanl ktan anlam yorsunuz ki” dedi

CUMHURBA KANI Erdo an, 
Afrin ehidi Piyade Te men 
Muhammed K r için Erzurum 
Ulu Cami yan ndaki Çifte 
Minareli Medrese önünde 
düzelenen törene kat ld . e-
hitlerin büyük bir mücadeleyi 
din için özellikle de vatan, 
millet ve ezan için verdik-
lerini ve vermeye devam 
ettiklerini ifade eden Erdo an 

öyle devam etti: Osmanl  
Muhammed’i kullanmam , 
olur ya ona uymayan bir ey 
yapabilir, inceltmi  inceltmi  
Mehmet hatta ‘Mehemmed’ 
demi . Sonra ‘Mehmet’ demi . 
Ordumuzun mensuplar na da 
‘küçük Muhammed’ anlam na 
gelen ‘Mehmetçik’ demi . 
slam dünyas nda böyle bir 

ba ka asker yok ama bizim 

Mehmetçiklerimiz var. Rab-
bim rahmetiyle in allah tecelli 
etsin. Rabbim bizlere de bu 
makam  lütfetsin. Erdo an, 
“ u anda terör mücadelesinde 
olsun, özellikle de Afrin sava-

nda, ‘Rabbim bizlere fethini 
yak n k ls n’ diyorum. Çünkü 
müjdesi var. n allah bu müjde 
de bize yakla yor diye dü ü-
nüyorum” diye konu tu.

‘Bo lukta üfürükçüler
yalan yanl  i  yapar’

34. l Müftüleri sti are Toplan-
t s , Diyanet leri Ba kan  Prof. Dr. 
Ali Erba ’ n oturum ba kanl n-
da sonuç bildirgesinin okunmas yla 
sona erdi. Ba bakan Binali Y ld r m 
toplant n n son günündeki konu -
mas nda “Üzülerek söylemek iste-
rim ki; baz  tart malar gözümüzün 

 gibi korumam z gereken bu te -
kilata gölge dü ürüyor” dedi. Y ld -
r m öyle devam etti: 

slam ebedi hayat m z n bir 
güvencesidir. Beklentimiz, Diya-
net’in tart malar d nda, üstünde 
tutulmas . Yaz l , görsel medyaya 
da önemli görevler dü üyor. Ku-
rumlardan do ru malumat al n-
mal . slam’  bilmek ve ö renmek 
mecburiyetindeyiz. Yüce dinimiz 

slam, k yamete kadar bütün hu-
rafelerden, tahrifattan uzak tutul-

mal d r. Hayat n nabz n  tutmal  
olan bitene müdahil olacak kadar 
haberdar olmal s n z. Diyanet Te -
kilat m z n hiç bir kademesinde-
ki görevli arkada m z, bürokratik 
al kanl klara kendisini teslim et-
memeli, Diyanet te kilat m z n b -
rakaca  her bo lukta merdiven al-
t  din tüccarlar , istismarc lar, üfü-
rükçüler, hurafeciler insanlar n 
itikad n  bozan, yalan yanl  i ler 
yapacakt r. Bunlar tabiat yla esas 
de il istisnad r, azd r ama yine de 
mide buland rmaktad r. A r  yo-
rumlar bugün slam dünyas n n 

ba na yeni sorunlar aç yor.

Yeni bir üslup 
Müslümanlar n iyi niyetini istis-

mar etmeye asla ve asla izin verme-
meliyiz. Tarikatlar n i i ir at etmek-
tir. Tarikatlar n i i ticaret de ildir, 
siyaset de ildir, vatanda n dini duy-
gular n  istismar ederek kendi ka-
ranl k menfaatleri u runa vatanda -
lar  ifsat etmek de ildir. Bunun be-
delini bu ülke 15 Temmuz’da ödedi. 
Y llarca hay r, insanl k için bir mil-
leti slam dünyas n  sömürenler, so-
nunda gerçek yüzünü gösterdi. 

‘Afrin müjdesi yakla yor’‘Afrin müjdesi yakla yor’

MÜNB Ç konusunda Ameri-
ka’n n yeni bir yöntem geli tir-
di ini aktaran Cumhurba kan , 
“Orada yönetimde sürekli de i-
im oldu u için yeni kadronun 

nas l yol izleyece ini bilemiyo-
ruz. Amerika Münbiç’te niye 
var? DEA ’  kovalamak için. 
Peki u anda DEA  var m ? Sa-
y n Ba kan bana dedi ki ‘yok.’ 
Biz oyalanmaya gelemeyiz. Af-

rin’de sadece teröristleri kov-
makla kalm yor, bu bölgeleri 
asli sahipleri olan Suriyeli kar-
de lerimiz için ya anabilir hale 
getiriyoruz. Münbiç’te de ay-
n n  yapaca z. Amerika teröre 
kar  bizimle çal mak istiyorsa 
teröristleri F rat’ n do usuna 
ç kararak bu i e ba lamal . Bu 
konuda her türlü i birli i tekli-
fine aç z” dedi.

ABD’nin yeni ABD’nin yeni 
kadro belirsizli ikadro belirsizli i

Ba bakan Y ld r m 
“Diyanet te kilat m z n 
b rakaca  her 
bo lukta merdiven 
alt  din tüccarlar , 
üfürükçüler, hurafeciler 
insanlar n itikad n  
bozan yalan yanl  i ler 
yapacakt r” dedi

Ba bakan Y ld r m, Ba bakan Yard mc s  Bekir Ba bakan Y ld r m, Ba bakan Yard mc s  Bekir 
Bozda  ve Diyanet leri Ba kan  Ali Erba  Bozda  ve Diyanet leri Ba kan  Ali Erba  

34. l Müftüleri sti are Toplant s ’na kat ld .34. l Müftüleri sti are Toplant s ’na kat ld .

MHP stanbul Milletvekili Ekme-
leddin hsano lu, Bakü’de Nizami 
Gencevi Uluslararas  Merkezince 
düzenlenen 6. Küresel Bakü Foru-
mu’nun “Bölgesel güvenlik, bölgesel 
bar : Ortado u” temal  panelinde 
konu ma yaparken rahats zland . 
Konu mas n  yar da kesen hsano -
lu, salondan ayr ld . lk müdahalesi 
oteldeki sa l k ekiplerince yap lan 
hsano lu, Merkezi Klinik Hastanesi-
ne kald r ld . Kalp krizi geçirdi i anla-

lan hsano lu’na operasyon yap ld . 
Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji 
ubesi efi Doç. Dr. Firdovsi bra-

himov, hsano lu’nun gö üs a r s  
ikayetiyle hastaneye getirildi ini, 

kendisine arka a a  duvar n keskin 
miokard infarktüsü te hisinin konul-
du unu söyledi. Muayene s ras nda 
hsano lunun nabz n n dü ük ol-
du unun görüldü ünü, arka duvar 
damar n n tamam na yak n n t kal  
oldu unun tespit edildi ini belirten 
brahimov, “Arka damar geni letildi 
ve bir stent konuldu. u anda koro-
ner yo un bak mda tedavisi devam 
etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, 
nabz , stent konulduktan sonra ra-
hatlad . Kendisini iyi hissediyor” dedi.

ngiltere, Türklere süresiz  süresiz 
oturumu kald rd

GÜNDEM

MHP’li 
hsano lu 

korkuttu

Ekmeleddin Ekmeleddin 
hsano lu hsano lu 

konu ma konu ma 
yapt  s -yapt  s -
rada aniden rada aniden 
rahats zlan-rahats zlan-
d , hastane-d , hastane-
ye kald r ld .ye kald r ld .

CUMHURBA KANI Erdo an, 
NATO Genel Sekreteri Jens Stol-
tenberg ile dün ak am telefonda 
görü tü. Edinilen bilgiye göre, 
Erdo an, NATO Genel Sekreteri 
Stoltenberg’in do um gününü 
kutlad  görü mede, Afrin’de 
terör unsurlar na kar  yürütülen 
Zeytin Dal  Harekat ’yla ilgili bilgi 
payla m nda da bulundu. Erdo-
an, sivillere zarar vermemeye 

büyük özen göstererek yürütülen 
harekat n DEA ’la mücadeleye 
engel de il, bilakis bu mücadele-
nin bir parças  oldu una dikkati 
çekti. Türkiye’nin PYD/YPG, PKK, 
DEA  ve FETÖ dahil terör örgüt-
lerinin tümüyle mücadele etti ine 
i aret eden Erdo an, NATO 
müttefiki kimi ülkelerin söz ko-
nusu terör örgütlerinin baz lar na 
müsamahakar davranmalar n n 
ve terör tehdidini adeta DEA ’tan 
ibaret gibi telakki etmelerinin 
üzüntü verici oldu una de indi. 
Erdo an’ n Türkiye’nin NATO 
de erlerine ve müttefiklik ruhuna 
ba l  kalmaya devam etti ini 
belirtti i görü mede, Stoltenberg 
de Türkiye’nin önemli katk lar 
sa lad  NATO’nun önemli bir 
müttefiki oldu unu vurgulad . 
Türkiye’nin güvenlik kayg lar n  
payla t n  ifade eden Stolten-
berg’in, terörle ortak mücadelenin 
önemine de de indi i  kaydedildi.

Afrin harekat
DEA ’la
mücadelenin
bir parças

ERDO AN, STOLTENBERG 
LE TELEFONDA GÖRÜ TÜ



CHP Grup Ba kanve-
kili Özgür Özel, 
TBMM’de düzenle-

di i bas n toplant s nda ‘Cum-
hur ttifak ’n  ele tirirken, 
Cumhurba kan  Erdo an’ n 
MHP’yi yönetti ini iddia etti. 

Erdo an’ n “ittifak” kanu-
nunu onaylad n  hat rlatan 
Özel, “AKP’nin Genel Ba kan , 
Cumhurba kan  yetkisini kul-
lanarak bir hediye paketi yapt , 
MHP’nin kongresine yolluyor” 
dedi. Özel, öyle konu tu:

Bugün sürecin son nokta-
s nday z. Takas var, takas. Te-
rör örgütleri gibi takas. AKP, 
MHP’ye istedi i kongre iptalini 
yapt rm , ‘Baraj alt nda kalsan 
da korkma. Ben seni ta yaca-

m’ demi  ve bir paket halinde 
ittifak yasas n  kongresine in-
diriyor. Kar l nda ne ald lar? 
Tek adam rejiminin anayasas n  
ald lar. Birisi mahkemeler üze-
rindeki gücünü MHP’nin yöne-
timi lehinde kulland , hukuku 
ayaklar alt na ald lar, öbürü de 
partisinin cumhurba kan  aday  

olarak Erdo an’  aç klad . 20 y l 
boyunca, ‘Devletin ba na Dev-
let gelecek’ diye sloganlar at ld , 
maalesef MHP’nin ba na Erdo-

an geldi, oturdu.

‘Boykot son seçenek’
Baz  CHP milletvekillerinin 

seçimlerin boykot edilmesiyle 
ilgili bir tart ma ba latt n n 
hat rlat lmas  üzerine Özel, “Sa-
y n Genel Ba kan, partinin en 
yetkili a z  olarak, en net aç k-
lamay  yapt . CHP’nin yetkili 
organlar nda u anda böyle bir 
gündem yok” dedi. 

Kazakistan’ n ba kenti 
Astana’da yap lan Su-
riye konulu d i leri 

bakanlar  toplant s n n ard n-
dan Mevlüt Çavu o lu, Sergey 
Lavrov ve Muhammed Cevad 
Zarif bas n n kar s na geç-
ti. Çavu o lu, Do u Guta’da 
Esad rejiminin neden oldu u 
durumu iyile tirmek için ko-
nu tuklar n  belirtti. Çavu o-

u öyle devam etti: Terörist-
leri sivillerden ay rmak gerek-
ti inin alt n  çizdik. Terörist-
leri etkisiz hale getirme konu-
sunda özellikle sivillerin a r-
l kl  ya ad  yerlerde de i ik 
stratejilerimizin olmas  laz m. 
Sivillerin etkilenmemesi ge-
rekiyor. Do rudan teröristleri 
hedef almam z ve etkisiz hale 
getirmemiz laz m. Teröristler 
ve sivillerin ayr mas  için de 
etkili bir stratejimizin olma-
s  laz m. Teröristlerin bask s  
alt nda, teröristlerden korkan 
insanlar n teröristleri uzak-
la t rmas n  beklemememiz 
laz m. 

Hepsi dlib’e gitmesin!
Bakan Çavu o lu ayr ca, 

“Tüm teröristlerin dlib’e git-
mesine de kar y z. Orada da 

halka, muhalefete ve hepimi-
ze kar  tehdit olu turuyorlar. 
Sadece Do u Guta de il, Fua 
Kefreya da dahil, F rat’ n do u-
su da dahil siviller konusunda 
hassasiyetimiz var. Afrin ope-
rasyonu s ras nda azami hassa-
siyet gösteriyoruz. Bugüne ka-
dar sivillerin ölmemesi de bi-
zim hassas davran m zdan 

kaynakl ” ifadelerini kulland .

Lavrov: Do ru taraftay z
Rus D i leri Bakan  Lav-

rov, ABD’ye seslenerek, “Su-
riye’de rejimin de i tirilmesi, 
farkl  d  aktörler kontrolün-
de küçük beyliklerin kurulmas  
gibi baz  niyetler var. Fakat bu 
yakla m Astana çal malar na 
ayk r . Eminim ki tarihin do -

ru taraf nday z” dedi. “ABD ba -
kanl ndaki koalisyonun ismi 
ne olursa olsun Nusra cephesi 
ve di er terörist gruplarla güç-
lü mücadeleye art k ba layacak-
lar n ” belirten Lavrov, ABD ile 
bu konuyu s k s k görü tükleri-
ni, “Yap c  ve l ml  muhaliflerle 
Nusra gibi teröristler aras nda 
ayr m yap lmas n n tamamlan-
mas  gerekti ini” dile getirdi.

CUMARTES  17 MART 2018
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Daha önce yazd m z gibi Orta Asya 
Devletler Birli i, yani Kazakistan, 
Özbekistan, Tacikistan, K rg zistan 

ve Türkmenistan bir araya geldiler. “Kendi 
sorunlar m z  çözmek ve i birli i art rmak 
için üçüncü bir ülkeye ihtiyac m z yok” aç k-
lamas  yeni bir dönemin i aretiydi. Bu çapta 
bir bulu ma en son 9 y l önce gerçekle mi ti.

Buras  s radan bir bölge de il. Avras-
ya’n n kalbi... Rusya, Çin ve ABD mücadelesi-
nin yeni oyun alan  buras  olacak. 

Peki bölgede son 
1 y lda neler oluyor? 

Kazakistan Latin alfabesine geçme 
sürecini resmile tirdi. Art k Kazakistan 
Parlamentosunun dili Kazakça olacak. Bölge 
ülkeleri aras nda s n r problemleri yava  
yava  çözülüyor. K rg zistan’ n yeni Cumhur-
ba kan  bir süre önce Kazakistan ile gerilen 
ili kileri normalle tirmeyi ba ard . 

Özbekistan, K rg zistan’a 100 Milyon 
dolar kredi verecek ve Özbekistan-K rg zis-
tan-Çin demiryolu projesi h zland r lacak. 
Bu hat Do u-Bat  aras ndaki en k sa güzergah 
olarak de erlendiriliyor. Ayr ca önümüzdeki 
hafta Ta kent’ten, K rg zistan’ n ba kenti 
Bi kek’e tren seferleri ba layacak. Özbekis-
tan Cumhurba kan  Mirziyoyev seçildikten 
sonra iki kez Türkmenistan’ giderek elektrik 
enerjisi konusunda anla ma imzalad . Ayr ca 
Hazar’daki petrol ve gaz üretimi için birlik-
te çal ma yürütecekler. Mart sonunda da 
Türkmenistan lideri Ta kent’i ziyaret edecek. 
Özbekistan-Kazakistan aras ndaki ili kiler 
“stratejik ortakl k” seviyesine ç kar ld . ki 
ülke d  ticareti yakla k 1,5 milyar dolar. 
2020’e kadar 5 milyar dolar hedefi konuldu. 
Özbekistan ve Tacikistan aras nda vizesiz 
rejim uygulanmaya ba lanacak. Anla l yor 
ki Kazakistan ve Özbekistan bölgede özgül ve 
kontrol d  bir i birli i alan  yaratmak istiyor.

Çin-ABD etkisi
Özbekistan ve Tacikistan Avrasya Eko-

nomik Birli ine kat lmad lar. Böylelikle Çin 
ile ekonomik bütünle menin sembolik yo-
lunu açt lar. Tacikistan özellikle Özbekistan 
üzerinden Çin sahas na eklemlenecek gibi 
görünüyor. Özbekler yeni dönemde hem böl-
gede denge kuracak hem de Çin’in pek Yolu 
projesinin mimarlar ndan olacak.

Bu arada ABD’de bölge üzerinde yeniden 
bir hamle sürecine giriyor. 90’l  y llarda Tür-
kiye önemli bir etkileyici olarak kabul görü-
yordu. 2000’li y llara gelindi inde ABD özel-
likle askeri üsler üzerinden do rudan ili kileri 
tercih etti. Ancak toparlanan Rusya engel 
olu turuyordu. imdiler ise ABD-Rusya mü-
cadelesi -Ortado u’daki s k kl k ile- bir kez 
daha Orta Asya’da ekilleniyor. ABD Merkez 
Kuvvetler Komutan  Joseph General Votel 
Rusya’n n bu bölgenin ABD ile ili kilerini en-
gellemek için u ra t n  Trump’a aktarm t . 

Gelelim Rusya’ya...
Rusya D i leri Bakan  Lavrov’un bir 

makalesinde yer alan bilgiler bölgedeki Rus 
etkinli inin boyutlar n  ortaya koyuyor . Rus 
yat r mlar  yakla k 20 milyar dolar. 7.500’ün 
üzerinde Rus irketi faaliyet gösteriyor. 
2013-2016 aras nda 37 milyar dolarl k bir 
ekonomik alan olu mu . Son 10 y lda bölge 
ülkelerine toplam yard m 6 Milyar dolardan 
fazla. Ayr ca Rusya üniversitelerinde bu 5  
ülkeden 150 Bin ö renci var. Bunlar n 46 Bini 
Rusya bütçesinden burs al yor.

Ruslar bu bilgileri verdikten sonra bölge 
ülkelerinin “istedikleri ülkeyle özgürce ili ki 
geli tirebilece ini” belirtseler de uygula-
mada Rus güvenlik konseptinin ç kmazlar  
var. ABD ve Çin’in Orta Asya’da etkinli ini 
art rmas  Avrasya Ekonomik alan n n zarar 
görmesi ve Rusya’n n so uk sava  döneminde 
alg lad  gibi çevrelenmesi anlam na geliyor. 

Ya Türkiye?
Bu süreci de skalama lüksümüz yok. 

Kazakistan Cumhurba kan  Nazarbayev 
Ankara’ya geldi inde bana dönerek unu söy-
lemi ti: “ imdi s rada Türkiye-Özbekistan 
ili kilerini düzeltmek var.” Bu asl nda Türki-
ye’nin ne yapmas  gerekti ine yönelikte bir 
ipucu niteli inde…

Türkistan’ n 
yeniden 
yükseli i

AK Parti’de ‘uyum’
bilgilendirmesi

AK Parti, uyum-uyarlama çal ma-
lar yla ilgili kendi milletvekillerine bil-
gilendirmede içeren 6 sayfal k bir metin 
gönderdi. Metinde öyle denildi: Refe-
randuma hay r oyu verenler dahil, bütün 
toplumsal kesimlere kabul ettirecek iyi 
çal lm  bir reform perspektifi ve pake-
ti olu turulmas  temel hedefimizdir. Sis-
temi in a edenler olarak yapmam z gere-
ken yeni sistemle Türkiye’nin kazan m-
lar n  anlatmaya odaklanmakt r.

Kür ad
Zorlu
kzorlu@gazetevatan.com

‘Teröristleri 
ay rmak art’art’
Astana’da Rus ve ranl  mevkida lar yla bir 
araya gelen D i leri Bakan  Çavu o lu, 
terörist-sivil ayr mas n n önemine vurgu 
yapt . Lavrov, “Suriye’de farkl  d  aktörler 
kontrolünde küçük beyliklerin kurulmas  gibi 
baz  niyetler var” diyerek ABD’yi hedef ald

‘Sizi FETÖ’cü 
gibi gördüm!’
TOPLANTIDA yerel ga-
zeteci oldu unu söyleyen 
bir ki i Afrin operasyonu 
için “Bu operasyon Suri-
ye’nin toprak bütünlü üne 
kar  de il mi” dedi. Ayn  
ki i, Türk diplomatlar n 
sviçre’de FETÖ ba lan-

t l  iki ki inin kaç r lmas  
giri iminde bulundu unu 
savundu. Gazetecinin is-
mini ve çal t  yeri iste-
yen Çavu o lu’na “Yerel 
gazeteciyim” cevab  geldi. 
Çavu o lu sözlerinin de-
vam nda “Biraz FETÖ’cü 
gibi gördüm sizi. FETÖ 
a z  ile sorulan sorulara 
cevap vermem. Afrin 
konusunda aç klamalar  
yapt k” dedi. Kazak ga-
zetecinin isminin Baglan 
Omarov oldu u, FETÖ 
taraf ndan kurulan Kazak 
Türk Lisesi Mezunu oldu-

u ortaya ç kt . Olay n ar-
d ndan Omarov hakk nda 
Kazakistan yetkililerinin 
uyar ld  ö renildi. 

‘Münbiç’te
uzla ma 
olmad ’
ABD D i leri Bakanl  Söz-
cüsü Heather Nauert, YPG 
güçlerinin Münbiç’ten ayr l-
malar  konusunda Türkiye ile 
bir uzla maya varmad klar n  
söyledi. Washington’da dü-
zenledi i bas n toplant s nda 
sorular  yan tlayan Nauert, 
“Türk ve Amerikal  ortak 
çal ma gruplar n n toplant -
lar n n ard ndan Türk D i leri 
Bakan , Türkiye ile ABD’nin 
Münbiç konusunda görü  bir-
li ine vard n  söyledi. YPG’li 
Kürtler’in kentten ayr lacakla-
r n  aktard . Siz de bunu böyle 
mi de erlendiriyorsunuz” 
sorusuna yan t verdi. Nauert, 
“Biz öyle de erlendirmiyoruz. 
u a amada Türk hükümeti ile 

birçok görü meler yapmakta-
y z. Geçen hafta Türk hükü-
meti yetkilileri ile bir buçuk-iki 
gün süren görü meler yapt k. 
u a amada hala Türkiye bir 

anla ma yapmaya çal yoruz, 
görü melerimiz bitmi  de il” 
kar l n  verdi.

‘Cumhur ttifak ’n  ele tiren CHP’li Özel, “Erdo an ittifak 
kanununu hediye paketi yapt , MHP kongresine yolluyor” 
dedi. Özel, seçimi boykot etmeyeceklerini söyledi

‘Maalesef MHP’nin
ba na Erdo an geldi’

‘Boykottan yana olmad m’
CHP Trabzon Millet-
vekili Haluk Pek en 
dün düzenledi i 
bas n toplant s nda 
“Genel merkezin 
aksine Haluk Pek en 
halen seçimi boykot-
tan yana m ” soru-
suna u yan t  verdi: 
Hiçbir zaman boykottan 
yana olmad m. Memlekette 
ola anüstü hal var. Sand kta-
ki seçmen gözüken 2 milyon 

500 bin sahte, ne 
kadar da üretildi ini 
bilmedi imiz vatan-
da l k numaras yla 
seçmen var. Oy 
pusulalar  mühürsüz, 
500 milyon zarf 
bas l , bu durumda 
hukuka uyarl  bütün 

siyasi mücadele yollar  ma-
sadad r. Bunlardan birisi de 
tümüyle bir boykot seçene i 
bile olabilir dedim.

MHP Grup Ba kanveki-
li Erhan Usta, BBP’nin ittifaka 
AK Parti listesinden kat lma-
s n n iyi sonuç verece ini ifade 
etti. Cumhurba kanl  hükü-
met sisteminin, her alanda bir 
uzla y  gerektirdi ini dile ge-
tiren Usta, “Elbette ba ka par-
tilerin de bu ittifak içerisinde 
yer almas , bu ittifaka destek 
vermesi çok tabiidir, normal-
dir. Bu arzu edilen de bir ey-
dir” dedi. Usta, sözlerini öyle 
sürdürdü: Bizim, MHP olarak 
Büyük Birlik Partisi’ne kar  
bir tavr m z n olmas  dü ünü-

lemez. Ancak burada i in, Sa-
y n Cumhurba kan n n bir ko-
nu mas nda da ifade etti i gibi 
daha tabii olan , BBP taraf n-
dan da sonuç al nacak format , 
bir partinin listeleri içerisinde 
seçime girmesidir. Biz, BBP ile 
ilgili hususu böyle de erlendi-
riyoruz. Kendilerinin arzu et-
meleri durumunda, AK Par-
ti listelerinden girmesi, sonuç 
al c  olacakt r. Yani geçmi  se-
çim sonuçlar na göre de er-
lendirme yapt m zda bunun 
sonuca yönelik bir durum ol-
du unu de erlendiriyorum.

MHP’den BBP’ye ye il k Kurultay 
18 Mart’ta
MHP’N N 12. Ola an Ku-
rultay , 18 Mart’ta yap la-
cak. MHP Genel Ba kan  
Devlet Bahçeli’nin tek aday 
olaca  ve yeni MYK’n n 
belirlenece i kurultay için 
siyasi partiler, sivil toplum 
kurulu lar , yabanc  misyon 
eflerinin de aralar nda 

bulundu u 3 bin 200 ki i 
ve kuruma davetiye gönde-
rildi. Zeytin Dal  Harekat  
dolay s yla sadele tirilen 
kurultay program n n aç -
l nda “2023 Mar ” ile 
“Lider Devlet Bahçeli” ve 
“Milli Duru ” adl  parti mü-
zikleri çalacak.

Çav uo lu

Lavrov Zarif

Çavu o lu ile ranl  
mevkida  Zarif’in samimi 
diyaloglar  dikkat çekti.

Haluk Pek en
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Özgür 
Özel

Devlet 
Bahçeli
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FETÖ’nün çekirdek
kadrosundanm

2019 Polis Koleji 
S nav  incelemede

GÜLEN’ N YEM NL S

24 LDE OPERASYON

TUZLA P YADE OKULU DAVASI

DD ANAME KABUL ED LD

BURSA Cumhuriyet Ba savc l  taraf ndan 
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen 
soru turma kapsam nda, örgütün eleba  Fetullah 
Gülen’in 1970 y l nda yemin ettirerek bizzat gö-
revlendirdi i iddia edilen M.K., Eski ehir’de yaka-
land . Emekli ö retmen M.K.’n n terör örgütünün 
kurulu undan itibaren kadroda yer ald  ve ör-
gütte halen aktif olarak görev yapt  tespit edildi. 
Gözalt na al narak Bursa’ya getirilen M.K., polisteki 
sorgusunun ard ndan adliyeye sevk edildi. Meh-
met K.’n n örgütün kurulu  a amas nda bizzat 
görev ald , kurucu kadrosunda yer ald  örgütün 
içerisinde aktif faaliyet yürüttü ü belirtildi.

ANKARA Cumhuriyet Ba savc l n n FETÖ so-
ru turmalar  kapsam nda, Polis Koleji S navlar na 
yönelik incelemeleri devam ediyor. Bu kapsamda, 
2009 Polis Koleji S nav ’nda usulsüzlük yapt  
tespit edilen 49 ki i hakk nda gözalt  karar  verildi. 
Karara istinaden harekete geçen Ankara Emniyet 
Müdürlü ü Organize Suçlarla Mücadele ube 
Müdürlü ü ekipleri, dün sabah 24 ilde e  zamanl  
operasyon ba latt . Önceden belirlenen adreslere 
yönelik operasyonlarda 20’ye yak n üpheli gö-
zalt na al nd . Gözalt na al nan ki ilerin 2009 Polis 
Koleji S nav na giren eski ö renciler oldu u ve 
sorular  önceden temin ettikleri iddia edildi. 

FETÖ’NÜN 15 Temmuz 2016’daki darbe 
giri imi s ras nda komuta merkezi olarak kul-
land  Ak nc  Üssü’ndeki eylemlere ili kin 473 
san n yarg land  davaya san k savunmala-
r yla devam edildi. Darbe giri imi s ras nda Ha-
va Kuvvetleri Komutanl ’nda Plan Prensipler 
Ba kanl  Proje Yönetim Daire Ba kan  olarak 
görev yapan san k eski tu general Osman Nu-
ri Gür, savunma yapt . Gür, alçaktan geçen bir 
uçak sesi duyudu unu, silah seslerinden terör 
sald r s  oldu unu dü ündü ü olay nedeniyle, 
teröristlere bask  amac yla böyle bir uygulama 
olabilece ini dü ündü ünü iddia etti. Gür, “Te-
rör unsurlar n n karargaha girmi  olabilece ini 
dü ünerek endi eye kap ld m” diye konu tu. 
Gür’ün, darbeci Semih Terzi’nin Ankara’ya 
gelebilmesi için Diyarbak r kuleyi arayarak yar-
d mc  olunmas n  istedi i öne sürülüyor.

FETÖ’NÜN 15 Temmuz’daki darbe giri imi önce-
sinde ve s ras nda Tuzla Piyade Okulu’ndaki faali-
yetler ve eylemlere ili kin 29’u tutuklu 40 san n 
yarg land  davada dün karar ç kt . stanbul 30. 
A r Ceza Mahkemesi’nce görülen davada söz 
alan san klar haklar ndaki suçlamalar  reddederek, 
tahliyelerini ve beraatlar n  istedi. Karar n  aç kla-
yan mahkeme heyeti, eski binba  Zafer Bayraktar, 
eski yüzba  brahim Karaku , eski üste menler 
Servet Kartal ve Ömer Faruk Karabo a ile eski 
te men Sami Okutan’  ‘’Anayasal düzeni ortadan 
kald rmaya te ebbüs” suçundan a rla t r lm  mü-
ebbet hapis cezas na çarpt rd . Mahkeme ayr ca, 
“terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 san a y l 
ile 8 y l 1 ay aras nda de i en ceza verdi. 10 san n 
dosyas n  ay ran mahkeme, 19 san n tüm suçlar-
dan beraat na, 13 san n tahliyesine hükmetti.

ABD Ba kan  Donald Trump’ n, Cumhurba -
kan  Erdo an’la görü mesi s ras nda serbest 
b rak lmas n  talep etmesi ile ismi gündeme 
gelen Amerikal  rahip Andrew Craig Brunson 
hakk nda toplam 35 y l hapis cezas n n istendi i 
iddianame, zmir 2’nci A r Ceza Mahkemesi 
taraf ndan kabul edildi. Terör örgütleri FETÖ ve 
PKK ad na suç i ledi i iddias yla tutuklu bulunan 
Brunson’a, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt 
ad na suç i ledi i’ ve ‘Devletin gizli kalmas  
gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’ 
suçlamalar nda bulunuldu. Rahip Brunson önü-
müzdeki günlerde hakim kar s na ç kacak.

FETÖ’NÜN ‘Çal ma Ev-
leri’ olarak adland r lan evle-
rinde kalarak hakim ve savc  ol-
mak için s navlara haz rland  
öne sürülen üphelilere yönelik 
operasyon düzenlendi. stanbul 
Kaçakç l k Suçlar  ile Mücade-
le ube Müdürlü ü ekipleri, FE-
TÖ’nün hukuk fakültesini biti-
ren örgüt mensuplar ndan ha-
kim ve savc  yeti tirmek için 
‘Çal ma evleri’ olu turdu unu 
tespit etti. Polis ekipleri, yapt -

 incelemelerde çal ma evle-
ri olarak adland r lan evlerde 
kalarak 2014, 2015 ve 2016 y l-
lar nda yap lan Adli Yarg  Ha-
kim ve Savc  Adayl  s navlar -
na giren ki ileri belirleyerek ha-
kim savc  adaylar n n bilgileri-
ne ula t . Ekipler aralar nda An-
kara, Adana, Çanakkale, Edir-
ne, Erzurum, Trabzon, zmir, 
K rklareli, Diyarbak r ve Erzu-
rum’un da bulundu u 30 ilde 76 
adreste 68 üphelinin yakalan-

mas na yönelik sabah saatlerin-
de operasyon ba latt . Polis yap-
t  bask nlarda 34 ki iyi gözalt -
na ald . Gözalt na al nan üphe-
lilerin Vatan Caddesi’nde bulu-
nan Kaçakç l k Suçlar yla Müca-
dele ube Müdürlü ü’ndeki i -
lemleri devam ediyor. Hakk nda 
gözalt  karar  bulunan 34 ki i-
nin yakalamas  için polis ekiple-
rinin çal malar  devam ediyor.

Fetullahç  Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yap lanma-
s ’n n (FETÖ/PDY) yay n 

organ  oldu u gerekçesiyle kay-
yuma devredildikten sonra ka-
pat lan Zaman gazetesinin eski 
yönetici ve yazarlar n n da arala-
r nda bulundu u davada tutuk-
lu yarg lanan ve Anayasa Mahke-
mesi’nin hak ihlali karar  verme-
sinin  ard ndan, durumu yeniden 
de erlendirilen gazeteci ahin 
Alpay’ n adli kontrol art yla tah-
liyesine hükmedildi. 

Anayasa Mahkemesi Genel 
Kurulu’nun, kapat lan Zaman 
gazetesi eski yazarlar ndan a-
hin Alpay hakk nda hak ihlali ka-
rar  vermesinin ard ndan, dava-
ya  bakan stanbul 13. A r Ceza 
Mahkemesi, Alpay’ n tutukluluk 
durumunu dün yeniden ele  ald . 
Mahkeme heyeti, tutuklu san k 
Alpay hakk nda Anayasa Mah-
kemesi’nin ‘ki i hürriyeti ve gü-
venli i hakk n n ihlal edildi i-
ne, karar n bir örne inin ba vu-
rucunun tutukluluk halinin so-
na erdirilmesi suretiyle ihlalin 
ve  sonuçlar n n ortadan kald -
r lmas  için stanbul 13. A r Ce-
za Mahkemesi’ne gönderilmesi-

ne’ eklinde karar verildi inden, 
san n adli kontrol hükümleri 
uygulanarak tahliyesine oy birli-

iyle hükmetti.

Yurt d  yasa  kondu
Heyet, tahliyesine karar ve-

rilen Alpay hakk nda, ‘yurt d -
na ç k  yasa ’ ile ‘konutunu terk 
etmeme’den olu an adli kontrol 
hükümlerinin  uygulanmas na 
da karar verdi. AYM Genel Ku-
rulu, 11 Ocak 2008’de ahin Al-
pay ve gazeteci-yazar Mehmet 
Altan’ n yapt  bireysel ba vuru-
larda, oy çoklu uyla hak ihlali ka-
rar  vermi , ihlalin sonuçlar n n 
ortadan kald r lmas  için karar  
ilgili yerel mahkemelere gönder-
mi ti. Ancak yerel mahkemeler, 
Altan ve ahin’in tutukluluk hal-
lerinin devam na hükmetmi ti.

20 bin TL tazminat
Yapt klar  itiraz da reddedi-

len Altan ve ahin’in avukatlar , 
Anayasa Mahkemesi’ne tekrar 
bireysel ba vuruda bulunarak, 
bu kez müvekkillerinin “Anaya-
sa  Mahkemesi’nin ihlal karar -
n n uygulanmamas  nedeniyle 
ki i hürriyeti ve güvenli i hakk -

n n ihlal edildi i” iddias nda bu-
lunmu tu. Anayasa Mahkemesi 
Genel Kurulu, ahin Alpay’ n bu 
yeni ba vurusunu dünkü gün-
dem toplant s nda ele alm t . 
Kurul, Alpay hakk nda, Anayasa 
Mahkemesi’nin verdi i hak ihla-
li karar n n uygulanmamas  ne-
deniyle Anayasa’n n 19. madde-
sinde düzenlenen ki i hürriyeti 
ve güvenli i hakk  ile 36. madde-
sinde güvenceye al nan adil yar-
g lanma hakk n n ihlal edildi-

ine oy birli iyle karar vermi -
ti. Yüksek Mahkeme ayr ca, Al-
pay’a 20 bin lira tazminat öden-
mesine hükmetmi ti.

Neyle suçlan yor?
Tahliyesine karar verilen sa-

n k ahin Alpay, FETÖ/PDY’nin 
yay n organ  oldu u gerekçesiy-
le kayyuma devredildikten sonra 
kapat lan Zaman gazetesinin es-
ki yönetici ve yazarlar n n da ara-
lar nda bulundu u davada, ‘silah-
l  terör örgütüne üye olma’, ‘Ana-
yasay  ihlal’, “TBMM’yi ortadan 
kald rmaya te ebbüs etme’ ve 
‘Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-
tini ortadan kald rmaya te ebbüs 
etme’ suçlar ndan yarg lan yor.

AYM karar n n ahin Alpay’ n 

Avrupa nsan Haklar  Mahkeme-

si’ne (A HM) yapt , A HM’nin de 

hak ihlali karar  vermesi beklenen 

ba vuru sonuçlanmadan hemen 

önce aç klanmas  dikkati çekti. 

Mehmet Altan’ n yeni bireysel 

ba vurusunun ise daha 

sonra ele al naca  

belirtildi.

A HM karar
verecekti

Yarg ya s zmak isteyen
FETÖ’cülere operasyon
Hakim ve savc  aday  68 ki inin yakalanmas  için 30 ilde e  zamanl  operasyon 
yap ld . üpheliler 2014, 2015 ve 2016 y llar nda s navlara giren ki iler

leti im kurmuyorlar
Kaçakç l k Suçlar  ile Müca-
dele ube Müdürlü ü ekip-
leri, çal ma evlerinde kalan 
hakim ve savc  adaylar n n 
cep telefonu kullanmad n , 
d  dünyayla irtibatlar n  
keserek 6 ayl k e itimden 
sonra hakim savc  s navla-
r na girdiklerini tespit etti. 
Polis ekipleri, ço u Ankara 
ve stanbul’da bulunan ev-
lere kod isimler verildi ini, 

her evden sorumlu örgütün 
“abi”-”abla” konumundaki 
ki ilerin bulundu unu belir-
ledi. Polis bu ki ilerin hakim 
ve savc  adaylar na s nav 
dönemlerinde geçmi  s nav-
larda ç kan sorular  ezberlet-
ti ini ve girdikleri s navlar n-
da ç kan sorular  da gelecek 
dönem s nava girecekler için 
çal ma evi yöneticisine bil-
dirdiklerini tespit etti.

CUMHUR YET Gaze-
tesi yönetici ve yazarlar na 
yönelik aralar nda Ak n Ata-
lay, Murat Sabuncu ve Ahmet 

k’ n da bulundu u 2’si tu-
tuklu 20 san n yarg land -

 davaya devam edildi. stan-
bul 27. A r Ceza Mahkeme-
si’nce Silivri Ceza nfaz Ku-
rumu Yerle kesi kar s nda-
ki binada görülen 7’nci celsesi 
görülen duru mada, tutuklu 
san klar Ak n Atalay ve Ah-
met Kemal Aydo du getiril-
di. Ahmet k, Kadri Gürsel, 
Murat Sabuncu, Bülent Ut-
ku, Ayd n Engin’in aralar n-
da bulundu u baz  tutuksuz 
san klar da duru mada haz r 
bulundu. Duru mada, Ba -
savc  vekili Hac  Hasan Bö-
lükba  esas hakk ndaki mü-
talaas n  aç klad . Mütalaada, 
aralar nda Ak n Atalay, Ah-
met k, Murat Sabuncu’nun 
da bulundu u 13 san k hak-
k nda “Örgüte üye olmamak-
la birlikte bilerek ve isteyerek 
yard m etme” suçundan 7,5 
y ldan 15’er y la kadar hapis-
leri talep edildi. 

Jeansbiri’ne 15 y l
Mütalaada, muhasebe ça-

l an  Yusuf Emre per’in FE-
TÖ propagandas  suçundan 
2 y ldan 7,5 y la kadar hapsi 
istendi. Kitap eki sorumlusu 
Turhan Günay ile yine Bülent 
Yener ve Günseli Özaltay’ n 
ise beraatleri istendi. Twit-
ter’da “Jeansbiri” isimli he-
sab n sahibi olan Ahmet Ke-
mal Aydo du’nun ise “FETÖ 
yöneticili inden” 10 y ldan 15 
y la kadar hapsi talep edildi.

Atalay’a tahliye yok 
Mahkeme heyeti ara ka-

rar nda, san klar Ak n Ata-
lay ve Ahmet Kemal Aydo -
du’nun tutukluluklar n n de-
vam na karar verdi. Duru -
malar n 24-27 Nisan’da 4 gün 
boyunca Silivri’de yap lmas -
na karar verildi.

Savc  15’er 
y la kadar 
hapis istedi

Karargaha 
terör
girdi 
sanm

ESK  GENERAL GÜR

Be  subaya 
a r müebbet

O rahibe 35 y l
hapis istendi

Yunanistan yine Yunanistan yine 
vermedi...vermedi...

FETÖ’NÜN 15 Tem-
muz darbe giri iminden 
sonra Yunanistan’a kaçan 
darbeci askerlere ili kin 
Türkiye’nin üçüncü iade ta-
lebi reddedildi. Darbe giri-

iminin ard ndan Yunanis-
tan’a kaçan 8 darbeci asker, 
Türkiye’nin yeni iade talebi 
üzerine ba kent Atina sti-
naf Mahkemesi’nde hakim 
kar s na ç kar ld . Darbeci-
lerin kelepçeli olarak mah-
kemeye getirildi i görüldü. 

 4 May s bekleniyor
Mahkeme salonunda 

karardan emin bir ekilde 
rahat tav rlar yla dikkat çe-
ken firari askerlerin savun-
malar n  yapmalar n n ar-
d ndan Savc  Evgenia Ki-

velou iade talebinin red-
dine yönelik mütalaa ver-
di. Kivelou, iade dosyas n-
da “kasten adam öldürme” 
ile yeni suçlamalar bulunsa 
da var olan delillerin yeterli 
görülmedi ini ifade ederek, 
iade talebinin kabul edil-
memesi yönünde görü  bil-
dirdi. Savc n n görü ü yö-
nünde karar veren Atina s-
tinaf Mahkemesi hakimleri, 
Yunanistan’a kaçan darbeci 
askerlerin Türkiye’ye iade-
sine ili kin ret karar  verdi. 
Türkiye’nin iade talebi bir 
kez daha reddedilmesinin 
ard ndan, darbeci askerle-
rin s nma ba vurular na 
ili kin Yunanistan Dan ta-
y ’ndan karar n 4 May s’ta 
ç kmas  bekleniyor.

Atina stinaf Mahkemesi, 
Yunanistan’a kaçan darbeci 
askerlere ili kin Türkiye’nin
üçüncü iade talebini de reddetti.

ANAYASA 

MAHKEMES , 

2’NC  KEZ 

‘HAK HLAL ’ 

KARARI 

VERD ... 

Anyasa Mahkemesi, FETÖ’den tutuklu gazeteci ahin Alpay’la ilgili dün Anyasa Mahkemesi, FETÖ’den tutuklu gazeteci ahin Alpay’la ilgili dün 
ikinci kez hak ihlali karar  verdi. Daha önce direnen stanbul 13. A r Ceza ikinci kez hak ihlali karar  verdi. Daha önce direnen stanbul 13. A r Ceza 
Mahkemesi, Alpay’  bu kez oybirli iyle tahliye etti, ancak ev hapsi verdiMahkemesi, Alpay’  bu kez oybirli iyle tahliye etti, ancak ev hapsi verdi

ahin Alpay’a ev ahin Alpay’a ev 
hapsiyle tahliyehapsiyle tahliye



Eski Rus istihbarat yetkili-
si Sergei Skripal ve k z  Yu-
lia’y  hedef alan sibir ga-

z  sald r s n n yaratt  diplomatik 
kriz büyüyor. ngiltere’nin olaydan 
Rusya yönetimini sorumlu tutma-
s n n ard ndan Londra’ya destek 
veren Almanya, Fransa ve ABD yö-
netimleri, yay nlad klar  ortak aç k-
lamayla Rusya’y  k nad .

Aç klamada, olaydan Rusya’n n 
sorumlu olmas  d nda ‘inan l r bir 

alternatif aç klama bulunmad ’ 
yorumu yap ld . Skripal’i hedef alan 
eylemin, ‘sinir gaz n n kinci Dün-
ya Sava ’ndan sonra ilk kez Avru-
pa k tas nda kullan ld  sald r ’ ol-
du u vurgulanan aç klamada, “Bu, 

ngiltere’nin egemenli ine bir sal-
d r  ve Kimyasal Silahlar Anla ma-
s  ile uluslararas  hukukun ihlalidir. 
Hepimizin güvenli ini tehdit eder” 
denildi. Aç klaman n sonunda Rus-
ya’ya ‘sald r yla ilgili tüm sorular  

yan tlamas ’ ve kullan lan sinir ga-
z yla ilgili tüm detaylar  sa lamas  
ça r s  yap ld .

Kremlin, ngiltere’nin 23 Rus 
diplomat  s n r d  etme karar  al-
mas n n ard ndan, kendilerinin de 
‘yak nda’ ngiliz diplomatlar  s n r 
d  edece ini aç klam t .

2004 y l nda Avrupa ülkele-
rinde görev yapan 300’ü a k n Rus 
ajan n ismini ngilizlere para kar-

l nda satt  tespit edilince 13 

y l hapis cezas na çarpt r lan Skri-
pal, 2010’da ABD ile Rusya ara-
s nda gerçekle tirilen ajan taka-
s  s ras nda serbest b rak lm , ar-
d ndan da ailesiyle birlikte ngil-
tere’ye yerle mi ti. Skripal ve k -
z  Yulia, yakla k 2 hafta önce ya-

ad klar  Salisbury kentinde sinir 
gaz  sald r s na u ram t . ngiliz 
yetkililer, Rus istihbaratç  ve k -
z n n hala gaza ne ekilde maruz 
kald n  belirlemeye çal yor.
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Putin’e kar  
dörtlü ittifakABD Ba kan  Donald Trump 

Skripal’e düzenlenen sald r n n ar-
kas nda Rusya’n n göründü ünü kay-
detti. Trump yapt  aç klamaa “Öy-
le görünüyor. Ba bakan ile konu tum. 
Derin tart malarday z, çok kötü bir 
durum. Öyle görünüyor ki Ruslar bu-
nun arkas nda. Hiç olmamas  gereken 
bir olay. Bunu ciddiye al yoruz, bir-
çoklar  da al yor diye dü ünüyorum” 
dedi. Trump’ n aç klamas ndan k sa 
süre sonra ABD Maliye Bakanl , 19 
Rus vatanda na ve aralar nda Rus is-
tihbarat dairelerinin de bulundu u 
be  gruba yönelik, 2016 ba kanl k 
seçimlerine müdahale ettikleri ve 
siber sald r lar düzenle-
dikleri gerekçesiyle yeni 
yapt r m listesi aç klad .

Maliye Bakan  Steve 
Mnuchin, Rus devlet yet-
kililerine ve oligar ilere 
kar  istikrar bozucu ha-
reketlerinden dolay  ek 
yapt r mlar olaca n  da 
aç klad  ancak bu yapt -
r mlar için bir zaman di-
limi vermedi. Amerikan 
istihbarat daireleri, Rus-
ya’n n Trump’a destek 
vermek amac yla 2016 
seçim kampanyas na bil-
gisayar korsanl  ve pro-
pagandayla müdahale et-
ti i sonucuna varm -
t . Rusya ise, seçime mü-
dahale etti i yönündeki 
suçlamalar  reddediyor.

Avrupa Birli i’nin üç büyük üyesi ngiltere, Fransa ve Almanya’n n 
liderleri, ABD Ba kan  Trump’la ortakla a haz rlad klar  k namayla, 
Rus ajan Skripal ve k z na düzenlenen sinir gaz  sald r s ndan 
sorumlu tuttuklar  Moskova yönetiminden aç klama talep etti

ngiliz Metro gazetesi, 
ngiltere, Fransa, Alman-

ya ve ABD’nin Rusya’ya 
yönelik k nama aç kla-
mas na ili kin haberini 
man etine ta d . Ba  
sayfas nda Rusya lideri 
Vladimir Putin’in resmini 
kullanan gazete habere 
‘Parya (d lanm  kimse) 
Putin’ ba l n  att .

‘Parya Putin’

‘HUKUKA AYKIRI’
RUSYA D i leri Bakan  Ser-
gey Lavrov, ABD’nin Rusya’ya 
kar  getirdi i yeni yapt r m-
lar n n Anglosakson hukuk 
sistemiyle dahi bir alakas  
olmad  yorumunu yapt . 
Lavrov, “Gerçeklerin eksikli i 
yeni yapt r m dalgalar  ile 
kapat l yor. Ayn  ey için yeni 
yeni yapt r mlar getirilmesi 
Anglosakson hukukunda dahi 
ayk r . Anglosakson hukuk 
sistemi ve adaleti tamamen 
al lmad k bir aç dan kendini 

gösteriyor” dedi. Rusya D i -
leri Bakan Yard mc s  Sergey 
Ryabkov da, ABD’nin yapt -
r mlar na ‘kar l kl l k ilkesi’ 
çerçevesinde yan t verecek-
lerini ve ABD’lilerin yer ald  
‘kara listeyi’ geni letecek-
lerini söyledi. Yapt r mlar n 
Rusya’n n seçimi ve yöntemi 
olmad n  vurgulayan Ryab-
kov, ABD ile ili kilerin düzel-
tilmesi ihtimali için diyalog 
kanal n  tamamen kapatmak 
istemediklerini belirtti.

ED TÖR: ULA  ENTÜRK SAYFA TASARIM: HULUS  YILMAZ

Trump daTrump da
suçladsuçlad

Özel savc  
belgeleri istedi

O ul Trump O ul Trump 
bo an yorbo an yor

ABD ba kanl k seçimlerine Mos-
kova’n n olas  müdahalesine ili kin 
Federal Soru turma Bürosu’nca 
yürütülen soru turman n Özel Yet-
kili Savc s  Robert Mueller, Ba kan 
Trump’ n aile irketinden Rusya ile i  
ili kilerini içeren belgeleri istedi. New 
York Times gazetesinin haberine 
göre Mueller, Trump’ n aralar nda 
Rusya’n n da dahil oldu u i  ili ki-
lerini gösteren belgeleri talep etti. 
Mueller’in Trump’un irketine gön-
derdi i mahkeme celbinin ard ndan 
Beyaz Saray’dan yap lan aç klamada, 
Ba kan’ n ekibinin soru turmayla ilgili 
gerekli i birli ini gösterdi i belirtildi.

RUSYA D i leri Bakan  Lavrov, 
ngiliz mevkida  Gavin Willi-
amson’ n ‘cahil’ oldu unu ima 
etti. Williamson, Skripal’e yö-
nelik sald r ya misilleme ola-

rak 23 Rus diplomat  ngilte-
re’den gönderme karar  

almalar n n ard ndan 
yapt  aç kla-
mada, “Rusya 

çekip gitmeli ve 
çenesini kapa-
mal ” ifadelerini 

kullanm t . 

Lavrov Williamson’ n sözlerine 
cevaben yapt  aç klamada, 
“ ngiliz Savunma Bakan  çok 
ho  bir delikanl . Herhalde yük-
sek tonda bir aç klama yaparak 
o da tarihe geçmek istiyor. ( n-
giltere Ba kan ) Theresa May’in 
Rusya’n n suçlulu una dair ana 
argüman , ‘highly possible’ (son 
derece mümkün). Williamson’ n 
argüman ysa ‘Russia should go 
away’ (Rusya, çekip gitmeli). 
San r m, yeterince e itimli biri 
de il. Bilmiyorum” dedi.

Bakanlar n a z dala

Sergey Lavrov

Gavin 
Williamson

Donald 
Trump

ABD lideri Trump’ n büyük o lu Donald 
Trump Jr. ile e i Vanessa, 12 y ll k evlilikle-
rini bitirme karar  ald klar n  aç klad . 5 ço-
cuklar  olan çift yay nlad klar  yaz l  aç kla-
mada, “12 y ll k evlili in ard ndan yollar m -
z  ay rmaya karar verdik. Her zaman birbi-
rimize ve ailelerimize büyük bir sayg  duy-
duk. Sahip oldu umuz be  çocuk en önemli 
önceli imiz olarak kalmaya devam edecek-
tir” ifadeleri yer ald . Beyaz Saray konuyla 
ilgili bir aç klama yapmaktan kaç nd .

Rus 
muhalifi 
bo mu lar

ALMANYA 
çi leri Bakan  
Horst Seehofer, 
“ slam Alman-
ya’ya aittir” 
tan mlamas n n 
yanl  oldu-
unu söyledi. 

Seehofer Bild 
gazetesine ver-
di i röportajda, “ slam Almanya’ya 
ait de ildir. Almanya Hristiyanl k 
kültürüyle yo rulmu tur. Pazar 
tatili, Paskalya, Hamsin ve Noel gibi 
dini ritüeller bu kültürün parçalar -
d r” dedi. Seehofer “Bizimle birlikle 
ya ayan Müslümanlar tabii ki Al-
manya’ya aittir. Fakat kendi gele-
nek ve adetlerimizden vazgeçerek 
ba kalar n  dikkate almak yanl  
olur” dedi. Eski cumhurba kan  Ch-
ristian Wulff, 2010’da slam’ n Al-
manya’ya ait oldu unu söylemi  ve 
bu söylem ülkede tart malara yol 
açm t . Ba bakan Angela Merkel 
ya anan tart mada Wulff’a destek 
vermi , Seehofer ise bu konuda yo-
rumda bulunmak istememi ti. 

NG LTERE’DEK  evinde ölü 
bulunan Rus havayolu irketi 
Aeroflot’un eski Genel Müdür 
Yard mc s  Nikolai Glushkov’un, 
bo az n n s k larak öldürüldü ü 
belirlendi. Rusya lideri Vladimir 
Putin’e muhalif olan Glushkov, 
pazartesi günü Londra’daki 
evinde ölü bulunmu tu. Yap lan 
otopside Glushkov’un ölüm ne-
deni, ‘bo aza uygulanan bask ’ 
olarak tespit edildi. Polis, Salis-
bury’de eski ajan Sergey Skripal 
ve k z  Yulia’n n zehirlenmesi 
ile bu olay aras nda bir ba lant  
oldu una dair henüz kan t bu-
lunmad n  yineledi.

FRANSA, Suudi 
Arabistan Veliaht Pren-
si Muhammed bin Sel-
man’ n k z karde i Hus-
sat hakk nda, evine gelen 
bir tamirciyi korumas -
na dövdürttü ü iddia-
s yla yakalama emri ç -
kartt . Yerel bas nda ç -
kan haberlere göre Ey-
lül 2016’da Prenses Hus-
sat’ n ba kent Paris’teki da-
iresine ça r lan tamirci, ba-
s na satmak için dairenin 
foto raflar n  çekti ini id-
dia eden Prenses taraf ndan 
al konuldu unu ve iddete 
maruz kald n  öne sürerek 
polise ba vurdu. Tamirci, 
Prenses’in korumas na, “Öl-
dür onu, köpek, ya amay  
hak etmiyor” diye ba rd -
n  söyledi. Tamirci koruma-
n n ellerini ba lad ktan son-
ra saatlerce kendisini döv-
dü ünü, zorla Prenses’in 

ayakkab s n  öptürdü ünü 
son olarak da malzemele-
rine el koydu unu iddia et-
ti. Ekim 2016’da Prenses 
Hussat’ n korumas  hakk n-
da adli soru turma aç ld -

 belirtilen haberde, Pren-
ses hakk nda da Paris Sav-
c l  taraf ndan yakalama 
emri ç kar ld  kaydedildi. 
Haberin, önümüzdeki haf-
talarda Paris’i ziyaret etme-
ye haz rlanan Prens Selman 
ile Cumhurba kan  Macron 
aras nda gerilime yol açabi-
lece i yorumu yap ld .

DAYAKÇI PRENSES

ABD medyas , yak n zamanda tah-

ta ç kmas  beklenen Veliaht Prens 

Selman’ n, iktidara geçmesine kar  

ç kaca n  dü ündü ü annesi Pren-

ses Fahda bin Falah el Hatleen’i uzun 

süredir ev hapsinde tuttu unu iddia 

etti. Haberde Kral Selman’ n durum-

dan haberi olmad  ve e inin tedavi 

görmek üzere yurt d na gitti i 

yönünde bilgilendirildi i kaydedildi. 

Durumdan haberdar olan ABD’li yet-

kililerin, Prens Selman’ n tahta geçi-

ine engel olu turmamas  için konu-

yu gizli tuttu u da öne sürülüyor.
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Annesi ev hapsinde

‘ ran yaparsa 
biz de yapar z’
PRENS Selman, ABD ziyareti önce-

sinde CBS kanal na verdi i röpor-

tajda ran yönetimine tehditler sa-

vurdu. Selman, ülkesinde imza att -

 reformlardan bahsettikten sonra 

konuyu ran’ n silah program na 

getirdi. Selman, “Suudi Arabistan 

nükleer bomba istemiyor, ama ran 

böyle bir silah geli tirirse hiç üp-

hesiz biz de ayn  eyi yapar z” diye 

konu tu. Selman, bölgede yay lma 

politikas  gütmekle suçlad  ran’ n 

dini lideri Ayetullah Ali Hamaney 

yapt  ‘Ortado u’nun yeni Adolf 

Hitler’i’ benzetmesini yineledi.

Sergei 
Skripal

Donald Trump Jr. 
ve e i Vanessa
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Horst Horst 
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‘ SLAM 
Almanya’ya 
ait de ildir’



Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. VAN 2. CRA DA RES
2017/192 TLMT.

TA INMAZIN AÇIK ARTIRMA LANI
Sat lmas na karar verilen ta nmaz n cinsi, niteli i, k ymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TA INMAZIN
Özellikleri : Van li, pekyolu lçesi, A a nor in Mahallesi, Cilt No: 21, Sayfa No: 2013, Ada No: 
157, Parsel No: 54, Yüzölçüm: 3.576,21m2, Ana Ta . Nitelik: 2 Adet Bodrum Ve 6 Katl  Betonarme Bina Ve 
Arsas , Blok: B, Kat: 4. Kat, Ba . Böl. No: 18, Arsa Pay/Payda: 45/2200, Ba . Böl. Nitelik: Mesken, Hisse: 
Tam
Dosyaya sunulan 05/10/2017 tarihli bilirki i raporuna göre; De erleme konusu ta nmaz Van li, pekyolu 
lçesi, A a nor in Mahallesi, 157 Ada, 54 Parselde bulunmaktad r. Ta nmaz; Van Atatürk Anadolu 
Lisesine 350 Metre, VATSO binas na 400 metre mesafededir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktad r. 
De erleme konusu ta nmaz tapuda 2 ADET BODRUM KAT VE 6 KATLI BETONARME B NA VE 
ARSASI vas  d r. Ta nmaz; BA KENT S TES  olarak adland r lm  iki bloklu sitenin B blok 4. Kat nda 
bulunmaktad r. Her katta 4 ba ms z bölüm bulunmaktad r. Bina giri  kap lar  metal do rama, merdivenler 
alüminyum korkuluk ve mermer kaplama yap lm t r. Pencereler PVC do rama, daire giri  kap lar  ise çelik 
kap  yap lm t r. Ba ms z bölümün Brüt alan  yakla k olarak 150m2 Net alan  yakla k olarak 130 m2 
den olu maktad r. 1 Salon, 1 mutfak, 1 oturma odas , 2 yatak odas , WC, kiler, banyo, du  ve 2 balkon 
bulunmaktad r. Bina Özellikleri: Yap m Tarz : Betonarme Karkas, Yap  S n f : 3B, Kat Adedi: 7, Asansör : 
Mevcut, Yang n Merdiveni: Mevcut, Is tma Sistemi: Do algaz, Elektrik - Su: ehir ebekesi
Olumlu Etkenler: Konumu, aç k alan, çocuk oyun alan , otopark alan  bulunmas
Olumsuz Etkenler: Depremden önce yap lm  olmas
MAR DURUMU : Van pekyolu Belediye Ba kanl  n n 18/09/2017 tarih ve 96610924-000-4036/E.7825 
say l  yaz s na göre söz konusu ta nmaz; 1/1000 ölçekli uygulama imar plan nda KONUT-KONUT ALTI 
T CARET ALANI AYRIK N ZAM 7 KAT yollardan 5m, kom ulardan 4,5m olarak planlanm t r. 22/07/2005 
tarihli yap  ruhsat  bulunmaktad r. denilmektedir.
K ymeti  : 198.282,50 TL
KDV Oran  : %1
Kayd ndaki erhler : Tapu Kayd ndaki Gibidir.
1. Sat  Günü : 31/05/2018 günü 10:00 - 10:10 aras
2. Sat  Günü : 28/06/2018 günü 10:00 - 10:10 aras
Sat  Yeri : VAN ADALET SARAYI 2. CRA MÜDÜRLÜ Ü KALEM  PEKYOLU/VAN
Sat  artlar  :
1- hale aç k art rma suretiyle yap lacakt r. Birinci art rman n yirmi gün öncesinden, art rma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu art rmada tahmin edilen de erin %50 sini ve rüçhanl  alacakl lar varsa alacaklar  toplam n  ve sat  
giderlerini geçmek art  ile ihale olunur. Birinci art rmada istekli bulunmad  takdirde elektronik ortamda 
birinci art rmadan sonraki be inci günden, ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir. Bu art rmada da mal n tahmin edilen de erin %50 sini, rüçhanl  alacakl lar 
varsa alacaklar  toplam n  ve sat  giderlerini geçmesi art yla en çok art rana ihale olunur. Böyle fazla 
bedelle al c  ç kmazsa sat  talebi dü ecektir.
2- Art rmaya i tirak edeceklerin, tahmin edilen de erin % 20’si oran nda pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri laz md r. Sat  pe in para iledir, al c  iste inde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harc  ile teslim masra  ar  al c ya aittir. Tellâll k Harc , 
ta nmaz n ayn ndan do an vergiler sat  bedelinden ödenir.
3- potek sahibi alacakl larla di er ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklar n  özellikle faiz ve giderlere 
dair olan iddialar n  dayana  belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri laz md r; aksi takdirde 
haklar  tapu sicil ile sabit olmad kça payla madan hariç b rak lacakt r.
4- Sat  bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse cra ve  as Kanununun 133 üncü maddesi 
gere ince ihale feshedilir. haleye kat l p daha sonra ihale bedelini yat rmamak sureti ile ihalenin feshine 
sebep olan tüm al c lar ve ke  lleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli aras ndaki farktan ve di er 
zararlardan ve ayr ca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklard r. hale fark  ve temerrüt faizi 
ayr ca hükme hacet kalmaks z n dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden 
al nacakt r.
5- artname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aç k olup gideri verildi i takdirde 
isteyen al c ya bir örne i gönderilebilir.
6- Sat a i tirak edenlerin artnameyi görmü  ve münderecat n  kabul etmi  say lacaklar , ba kaca bilgi 
almak isteyenlerin 2017/192 Tlmt. say l  dosya numaras yla müdürlü ümüze ba vurmalar  ilan olunur. 
14/03/2018
( K m.126)
(*) lgililer tabirine irtifak hakk  sahipleri de dahildir. Bas n: 770367 - www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. ED RNE CRA DA RES
2017/6269 ESAS

ÖRNEK 7 ÖDEME EMR  ( lams z Takiplerde Ödeme Emri)
LANEN TEBL

ALACAKLI : DEN ZBANK ANON M RKET , 2920084496 Vergi Nolu,
VEK L   : Av. Aydolu Karakoç
    Abdurrahman Mah. ehit stiklal Vardar Caddesi Ulusoy Plaza Kat:2 No:25 
    Merkez / ED RNE
BORÇLU : MEL KE GÜLLÜDA , 40261162406 TC Nolu, Ercan - Meryem o lu/k z , 
    08/12/1978 D.Tarihli
BORÇ M KTARI : 11.567,06 TL. TOPLAM ALACAK (10.846,69 TL as l alacak, 680,96 TL i lemi  
faiz, 34,05 TL BSMV, 5,36 TL ihtar gideri). Alacaklar n tamam n n, as l alacak tutarlar na takip 
tarihinden tamamen tahsiline kadar yukar da belirtilen krediler için, yukar daki hesap tablosu/
tablolar nda belirtilen oranlardan i leyecek %22,62 temerrüt faizi (5464 say l  kanunun 26/3 maddesi 
gere inde de i en oranlar n aynen uygulanmas  kayd yla), faizin %5 gider vergisi, avukatl k ücreti, 
icra harç ve masra  ar yla birlikte fazlaya ili kin talep ve dava haklar  sakl  kalmak, tahsilde tekerrür 
olmamak kayd yla, sözle me(ler)deki teselsül hükümleri gere ince tahsili talebidir. BK m.100 
uyar nca k smi ödemeler öncelikle faiz ve masra  ara mahsup edilecektir.
Yukar da ad , adresi yaz l  alacakl ya olan borcunuzdan dolay  yap lan icra takibinde; yukar da yaz l  
adresinize ÖRNEK NO 7 ödeme emri gönderilmi  adresinizi terk etti inizden ödeme emri bila tebli  
iade edilmi tir. Zab taca yapt r lan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmad ndan 
ödeme emrinin ilanen tebli ine karar verilmi tir.

bu ilan n gazetede ne ri tarihinden itibaren yukar da yaz l  borç ve masra  ar n  kanuni 7 günlük 
süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz (teminat  vermeniz), borcun tamam na veya bir 
k sm na veya alacakl n n takibat icras  hakk na dair bir itiraz n z varsa, senet alt ndaki imza size 
ait de ilse yine bu 22 gün içinde ayr ca ve aç kça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin 
sizden sad r olmu  say laca , imzay  reddetti iniz takdirde merci önünde yap lacak duru mada haz r 
bulunman z, buna uymazsan z vaki itiraz n z muvakkaten kald r laca  senet veya borca itiraz n z  
yaz l  veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmedi iniz takdirde ayn  müddet içinde 
74. madde gere ince mal beyan nda bulunman z, aksi halde hapisle tazyik olunaca n z, hiç mal 
beyan nda bulunmaz veya hakikate ayk r  beyanda bulunursan z hapisle cezaland r laca n z, borç 
ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edilece i, ilanen tebli  olunur.
cra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Ad  : T. Vak  ar Bankas  T.A.O.
Iban No : TR900001500158007304170102
Vergi Dairesi Ad  / No : ARDA VERG  DA RES  - 3240456830 Bas n: 769857 - www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de

TES-  SEND KASI KAHRAMANMARA  
UBE BA KANLI INDAN DUYURU

Tes-  Sendikas  K.Mara  ubemiz, 08 Nisan 2018 
Pazar  günü saat 10.00’da, a a da belirtilen gündem 
ile, Hayrullah Mahallesi Ali Sezai Efendi Caddesi No: 
1 Oniki ubat/K.Mara  adresinde bulunan Saffron 
Hotel Tu ra Salonunda Ola anüstü Genel kurul 
yap lacakt r.
An lan günde ço unluk sa lanamad  takdirde, ikinci 
toplant  ço unluk aranmaks z n 15 Nisan 2018 Pazar  
günü ayn  gündem, yer ve zamanda yap lacakt r.
GÜNDEM:
1-Yoklama
2-Aç l
3-Divan Seçimi
4-Sayg  Duru u ve stiklal Mar
5-Seçimler

Yönetim Kurulu (5 Asil ve 5 Yedek)
Denetim Kurulu (3 Asil ve 3 Yedek)
Disiplin Kurulu  (3 Asil ve 3 Yedek)

6-Kapan
Bas n: 769860 - www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. GAZ OSMANPA A 2. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN (KAMULA TIRMA DUYURUSU)
ESAS NO: 2018/154 Esas

Davac , STANBUL BÜYÜK EH R BELED YE BA KANLI I ile Daval , CÜNEYT EKEN aras nda 
mahkememizde görülmekte olan Kamula t rma Bedel Tesbiti Ve Tesçili davas nda;

Kamula t rma ve Yarg lama ile ilgili bilgiler a a da gösterilmi tir.
1) Davan n Esas Nosu : 2018/154 Esas
2) Daval s  : CEVAT EKEN
3) Kamula t rmay  yapan idare : STANBUL BÜYÜK EH R BELED YE BA KANLI I
4) Dava konusu yer : Dava konusu stanbul ili, Sultangazi ilçesi, 50. Y l Mahallesi, 2509 ada 4 parsel say l  

150,00 m² alanl ta nmaz n tamam
5) Kamula t rma Karar  : stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanl ’n n 13/09/2017 tarihli 3124-2952 say l  

Encümen Karar gere i davac  ad na tescili i lemlerinin yürütülmesine.
6) Ayr ca ç kar lan me ruhatl  davetiyenin tebli inden itibaren 30 gün içerisinde kamula t rma i lemine dari 

Yarg da ptal veya Adli Yarg da maddi hatalara kar  düzeltim davas  aç labilir.
7) Aç lacak davalarda husumet (yukar da 3. bentte yaz l ) dareye yöneltilmelidir.
8) 30 gün içerisinde Kamula t rma i lemine kar  dari Yarg da iptal davas  açanlar n dava açt klar  ve 

yürütmenin durdurmas  karar  ald klar  belgelendirmedikleri takdirde, kamula t rma i lemleri kesinle ecek ve 
Mahkemece tespit edilen kamula t rma bedeli üzerinden ta nmaz mal kamula t rmay  yapan idare ad na 
tesçil edilecektir.

9) Mahkemece tespit edilecek kamula t rma bedeli hak sahipleri ad na (Vak  ar Bankas  Validesultan 
ubesi’ne yat r lacakt r.
10) Konuya ve ta nmaz mal n de erine ili kin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebli i tarihinden 

itibaren 2 haftal k süre içinde Mahkemeye yaz l  olarak bildirilmesi gerekmektedir.
11) Yukar da esas numaras  yaz l  davaGaziosmanpa a 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam etmektedir.
Key  yet 2942 Say l  Kamula t rma Kanununun 4560 Say l  Kanunun 5. Maddesi ile 10. Maddesinin 5. f kras  

uyar nca duyurulur. 27/02/2018 Bas n: 769791 - www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de

LAN - T.C. S VAS 3. ASL YE HUKUK MAHKEMES ’NDEN
ESAS NO: 2015/491 Esas

Davac  Boru Hatlar  ile Petrol Ta ma A. . taraf ndan aleyhinize aç lan Kamula t rma Bedel Tespiti ve 
Tescil davas nda, davac  vekili dava dilekçesinde,

Sivas ili Merkez lçesi aban Köyü 0 ada 363 parsel say l  ta nmaz n BOTA  Genel Müdürlü ü’nün 
29/08/2014 tarih ve 0088 say l  Kamula t rma karar  gere i kamula t r ld n , 2942 say l  Kanunun 
7. ve 8. Madde uyar nca k ymet takdiri yap larak, adresi tespit edilen mülkiyet sahiplerine tebligatlar n 
yap ld n , maliklerle anla ma sa lanamamas  sebebiyle kamula t rma bedelinin tespiti ta nmaz n 
473,09 m² müstakil ve daimi nitelikli üst hakk n n, davac  Boru Hatlar  ile Petrol Ta ma A. . ad na tescili 
için dava aç lmas  zaruretinin do du unu, takyidatlardan ari olarak ta nmaz n müvekkil kurum ad na tescil 
edilmesine, karar verilmesini talep etmi tir.

Davac  vekili taraf ndan adresinizin tespit edilemedi i gerekçesiyle bildirilmedi inden tebligat 
yap lamam t r. Yap lan ara t rmas ndan da bir netice al namad ndan dava dilekçesi ve duru ma 
gününün ilânen tebli ine karar verilmi tir.

Dava dosyalar m z n duru ma günü, 21/03/2018 saat 11:23’e b rak lm  olup duru mada bizzat haz r 
bulunman z veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yarg lamaya yoklu unuzda devam 
olunaca  hususu, dava dilekçesi ve duru ma günü yerine geçerli olmak üzere; Dahili Daval  Fatma 
Arslan’a (********784) ilanen tebli  olunur. Bas n: 769174 - www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C.
ANKARA

(SULH HUKUK MAH.) SATI  MEMURLU UNA ZAFETEN
ANKARA 22. CRA MÜDÜRLÜ Ü

2016/191 SATI
TA INMAZIN AÇIK ARTIRMA LANI

Sat lmas na karar verilen ta nmaz n cinsi, niteli i, k ymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TA INMAZIN
Özellikleri : Ankara ili, Çankaya ilçesi, lkad m mahallesi, imar n 7459 ada 5 parseli te kil eden, 
633,00m2 yüzölçümlü, ba  nitelikli ana ta nmaz üzerine in a edilmi  olan Yetkin Sokak 15 kap  numaral  
Özgür Apartman n n, 75/632 arsa payl , 1. kat 5 ba ms z bölüm nolu mesken, Antre-hol, Salon, 3 oda, 
mutfak, banyo, WC ve 2 balkondan olu maktad r. Daire bina giri inin ön ve sa  taraf nda yer almaktad r. 
Mutfak Balkonunun bir k sm  (2,74m2) PVC do rama ile kapat larak mutfa a dahil edilmi , balkonun 
kapat lmayan k sm  4,23m2 olarak ölçülmü tür. Daire do algaz kombili kat kaloriferi ile s t lmaktad r. 
Meskenin net alan  balkon dahil 87,00m2.dir. Ta nmaz ortakl n sat  suretiyle giderilmesi nedeni ile 
sat  yap lacakt r.
Tapu kayd ndaki erh/beyan/ irtifak bölümünde; 29/04/1988 TAR H VE 2736 YEVM YE NUMARASI LE, 
rtifak (AT) H: BU PARSEL LEH NE 7 PARSEL ALEYH NE 5,00m2 AYNI ADA 6 PARSEL ALEYH NE 
9,00M2 L K KISIMDA KROK S NDE GÖRÜLDÜ Ü EK LDE ISI BORUSUNDA SU KANALI GEÇ RMEK 
Ç N ARZ  RT FAK HAKKI VARDIR.
mar Durumu : marl
K ymeti  : 170.000,00 TL
KDV Oran  : %1
Kayd ndaki erhler : Tapu kayd ndaki gibidir.
1. Sat  Günü : 30/04/2018 günü 09:30 - 09:40 aras
2. Sat  Günü : 31/05/2018 günü 09:30 - 09:40 aras
Sat  Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Adalet Saray  Otopark  - S hhiye/ ANKARA
Sat  artlar  :
1- hale aç k art rma suretiyle yap lacakt r. Birinci art rman n yirmi gün öncesinden, art rma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu art rmada tahmin edilen de erin %50 sini ve rüçhanl  alacakl lar varsa alacaklar  toplam n  ve sat  
giderlerini geçmek art  ile ihale olunur. Birinci art rmada istekli bulunmad  takdirde elektronik ortamda 
birinci art rmadan sonraki be inci günden, ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir. Bu art rmada da mal n tahmin edilen de erin %50 sini, rüçhanl  alacakl lar 
varsa alacaklar  toplam n  ve sat  giderlerini geçmesi art yla en çok art rana ihale olunur. Böyle fazla 
bedelle al c  ç kmazsa sat  talebi dü ecektir.
2- Art rmaya i tirak edeceklerin, tahmin edilen de erin % 20’si oran nda pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri laz md r. Sat  pe in para iledir, al c  iste inde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harc  ile teslim masra  ar  al c ya aittir. Tellâll k Harc , 
ta nmaz n ayn ndan do an vergiler sat  bedelinden ödenir.
3- potek sahibi alacakl larla di er ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklar n  özellikle faiz ve giderlere 
dair olan iddialar n  dayana  belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri laz md r; aksi takdirde 
haklar  tapu sicil ile sabit olmad kça payla madan hariç b rak lacakt r.
4- Sat  bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse cra ve  as Kanununun 133 üncü maddesi 
gere ince ihale feshedilir. haleye kat l p daha sonra ihale bedelini yat rmamak sureti ile ihalenin feshine 
sebep olan tüm al c lar ve ke  lleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli aras ndaki farktan ve di er 
zararlardan ve ayr ca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklard r. hale fark  ve temerrüt faizi 
ayr ca hükme hacet kalmaks z n dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden 
al nacakt r.
5- artname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aç k olup gideri verildi i takdirde 
isteyen al c ya bir örne i gönderilebilir.
6- Sat a i tirak edenlerin artnameyi görmü  ve münderecat n  kabul etmi  say lacaklar , ba kaca bilgi 
almak isteyenlerin 2016/191 Sat  say l  dosya numaras yla müdürlü ümüze ba vurmalar  ilan olunur. 
07/03/2018
( K m.126)
(*) lgililer tabirine irtifak hakk  sahipleri de dahildir. Bas n: 769754 - www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. REYHANLI 1. ASL YE CEZA MAHKEMES
SAYI: 2016/370 Esas - KARAR: 2017/795

LAN
Reyhanl  1. Asliye Ceza Mahkemesince; Gavan ve Fatma o lu 1963 Hama Suriye uyruklu san k 

HÜSEY N AL  hakk nda ma dur Ali Ali’yi darpta bulunarak olay nedeniyle 3.000,00TL ADL  PARA 
CEZASI LE CEZALANDIRILMASINA, san k hakk nda verilen 5271 s. CMK’nun 231/5 maddesi uyar nca 
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GER  BIRAKILMASINA, Hükmün aç klanmas n n geri b rak lmas  karar n n 
verilmesi nedeni ile CMK 231/(8).madde gere ince san n, BE  YIL SÜREYLE DENET M SÜRES NE 
TÂB  TUTULMASINA karar verilmi tir.

Gerekçeli karar n san n adresi belli olmad ndan tebli  edilemedi i anla lm  7201 say l  yasan n 
28/1 maddesi gere ince karar n ilanen tebli ine karar verilmi tir.

lan n yay m tarihinden itibaren 15 gün sonra tebli  olunmu  say larak 1412 s. CMUK’nun 310. maddesi 
gere ince takip eden 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmad  takdirde kesinle mi  olunaca  LANEN 
tebli  olunur. 13/03/2018 Bas n: 770342 - www.bik.gov.tr

DO RU BESLEN, HAREKET ET, D YABETTEN KORUN!

TÜRK D YABET CEM YET
Ac badem Mah. Sokullu Sok. No:1/1 Kad köy - Tel: 0216 339 57 04

ÇELENK VE
MUTLU GÜN 

BA I LARINIZ Ç N

TÜRK
E T M
VAKFI

444 0 838 - tev.org.tr



Sar -lacivertliler 26. haftada 3. çeyre i 58-54 önde bitirdi. Bitime 11 saniye kala Sar -lacivertliler 26. haftada 3. çeyre i 58-54 önde bitirdi. Bitime 11 saniye kala 
temsilcimiz skoru 79-79’a ta sa da son hücumunda De Colo sonucu belirleditemsilcimiz skoru 79-79’a ta sa da son hücumunda De Colo sonucu belirledi

F.BAHÇE DO U , 

PLAY-OFF’U 

GARANT LED  THY 

EUROLEAGUE’DE 

CSKA’YA KAYBETT  

F.BAHÇE DO U

CSKA MOSKOVA

HAKEMLER:  Daniel Hierrezuelo, 

Damir Javor, Carmelo Paternico

79
81

1.P: 23-25 2.P: 17-19 (40-44)

3.P: 18-10 (58-54) 4.P: 21-27

5 FAUL: Vesely / Hunter

F.Bahçe Do u : Melli 18, Vesely 13, Wa-

namaker 11, Nunnally 10, Datome 8, Sloukas 6, 

Kalinic 5, Thompson 4, Guduric 2, Melli 2

CSKA Moskova: Vorontsevich 17, Rodri-

guez 10, Hines 15, Kurbanov 4, Clyburn, De 

Colo 13, Higgins 15, Hunter 7, Rudd, Antonov, 

Westermann

F.BAHÇE ile CSKA 
aras nda oynanan 
maçlar n ayr  bir an-

lam  var malum. Eurolig’de 
bu iki tak m aras nda final 
4’lardan kalma bir ekstra 
rekabet var. Temsilcimizin 
CSKA’n n bu sezon evinde-
ki tek ma lubiyetine imza 
att rmas , Olympiacos’un 
Barselona yenilgisiyle 
F.Bahçe’nin s ralamada 
avantaj yakalama ihtimali 

de üzerine eklenince anla-
m  bir kat daha artt . 

SARI-lacivertliler iyi 
ba lad . Nunnally’nin skor-
daki etkinli i, Kalinic’in ve-
rimine ra men savunmada 
istedi i sertli i yakalaya-
mayan Kanarya, top kay p-
lar n n da etkisiyle rakibi-
ne hücumda ekstra anslar 
tan d  ve çeyrek 23-25 ko-
nuk ekip üstünlü üyle ta-
mamland . kinci çeyrek-

te de tablo benzerdi. Mel-
li’nin etkili oyunu, Wana-
maker’ n katk s na ra men 
Hines-De Colo-Rodriguez 
3’lüsü durdurulamad . 

BÜYÜK BASKI
LK yar  sonunda po-

tas nda 44 say  gören tem-
silcimiz, devreye 40-44’lük 
skorla gitti. 2. yar day-
sa Obradovic tak m ndan 
beklenen bask  geldi. Yal-

n zca 10 say ya izin veren 
F.Bahçe Do u , Vesely’nin 
enerjisiyle sahadayd  ve 3. 
çeyrek sonunda skor avan-
taj n  ele geçirdi (58-54). 

SKORDA denge ilk 
maç  hat rlatsa da son sa-
niyede De Colo’dan gelen 
basket CSKA’ya rövan  al-
d rd : 79-81. F.Bahçe bu se-
zon deplasmanda yendi i 3 
muhtemel F4 rakibine de 
evinde kaybetmi  oldu.

F.BAHÇE futbol tak -F.BAHÇE futbol tak -
m n n efsanesi Alex, m n n efsanesi Alex, 
salonday-salonday-
d . Taraf-d . Taraf-
tarlar n tarlar n 
destekle-destekle-
di i loca-di i loca-
daki Brezil-daki Brezil-
yal  için kulübün yal  için kulübün 
twitter hesab ndan twitter hesab ndan 
5.5 y l sonra ilk kez 5.5 y l sonra ilk kez 
payla m yap ld .payla m yap ld .

NBA’DE Cleveland Cavaliers’i 
113-105 yenen Portland Trail 
Blazers, üst üste 11. galibiyeti-
ni ald . Toronto Raptors ise 
3 periyodunu geride kapa-
d  maçta Indiana Pacers’  
106-99 ma lup ederek art 
arda 10. galibiyetine uzan-
d . Ersan lyasova’n n for-
ma giydi i Philadelphia 
76ers da deplasmanda New 
York Knicks’i 118-110 devirdi.

DÜNYANIN en büyük motor spor-
lar  organizasyonlar ndan biri olan 

MotoGP’de 2018 sezonu yar n Ka-
tar Grand Prix’si ile ba l yor. 19 ya-
r a sahne olacak MotoGP, 18 Ka-

s m’da Valencia’da sona erecek. Red 
Bull sporcusu, son ampiyon Marc 
Marquez, yeni sezonun yine en id-

dial  pilotlar ndan.

17
SAYFA

 www.sampiy10.com

CUMARTES  17 MART 2018

STANBUL

3 YA LI NGILIZLER ARTLI-4/X/D
F YAT: 30.500 TL MESAFE: 1900 METRE KUM

2:06.47 100 1. MATADOR KIZ  56 M.A.SOLMAZ 4 (42144)
2:06.65 85 2. CRICOOR DB 58 U.POLAT 5 (04333)
0:00.00 95 3. UNCHAINED MELODY  58 G.KOCAKAYA 10 (16143)
2:07.19 80 4. ARROW DB 56 Ö.YILDIRIM 2 (44743)
2:06.83  5. MALONES DB 56 A.KAÇMAZ 3 (51333)
2:08.61 90 6. SOUR TIMES K 56 A.KUR UN 8 (42641)
2:09.25  7. SPARTAN GÖKÇE  56 S.ERKU  7 (63160)
2:07.83  8. B NA KANTOS  50 S.DEM R 6 (07061)
2:09.34  9. LADY ECEM GDB 54 N. EN 9 (67620)
0:00.00  10. THREE CAT  54 A.ÇEL K 1 (----17)

19.0019.001. KO U

4 VE YUKARI YA LI NGILIZLER ARTLI-2/Y-1
F YAT: 21.000 TL MESAFE: 1900 METRE KUM

2:05.94 100 1. GREAT RESPECT  58 M.B.ÇAKMAK 8 (32534)
2:02.63 80 2. DIBLANZADE  57 M.A.SOLMAZ 7 (97357)
2:03.95 90 3. ERTU RUL  57 Ö.ORDU 3 (17708)
2:02.57  4. KÜLÜNK A A DB 57 E. M EK 5 (95505)
2:05.16 85 5. QUADIS DB 57 A.ÖZY T 9 (75502)
2:02.80  6. SAKE BOMB  57 E.NALBANT 4 (74536)
2:05.80  7. SKORER DB 57 U.DEM R 2 (05448)
2:04.81 95 8. TAMGA GDB 57 Y.ARAS 10 (64119)
2:03.08  9. UNDAUNTED DB 55 S.DEM R 6 (17776)
2:07.09  10. UÇAN HOLLANDALI GK 55 U.SARICA 1 (66676)

20.0020.003. KO U

3 YA LI NGILIZLER AÇIK TENDÜREK
F YAT: 108.000 TL MESAFE: 1700 METRE Ç M

0:00.00  1. AKAN BULUT GDB 58 M.AKYAVUZ 1 (----15)
0:00.00 85 2. ALBERTO G 58 Ö.YILDIRIM 11 (21114)
0:00.00  3. ATLAS BEY  GKDB 58 S.ERKU  10 (40997)
0:00.00  4. CAPTAIN CEMO GDB 58 Y.B L K 5 (-5445)
0:00.00 90 5. CARBONARO  58 A.KUR UN 6 (----11)
0:00.00 80 6. C VANIM  58 A.ÇEL K 4 (22226)
0:00.00  7. DISTANT SHINING GDB 58 U.POLAT 8 (11433)
0:00.00 100 8. GÖ ÜSGEREN  58 G.KOCAKAYA 9 (26111)
0:00.00 95 9. HEADMAN K 58 S.KAYA 15 (-1311)
0:00.00  10. KOCA O UL GK 58 MEHMET DO AN 13 (47419)
0:00.00  11. MOON FATHER K 58 B.KILINÇ 14 (31545)
0:00.00  12. THE BEST OF TIME GDB 58 U.TEMUR 2 (23121)
0:00.00  13. AYBÜKE  56 A.KAÇMAZ 3 (64670)
0:00.00  14. HAFO G 56 MÜS.ÇEL K 12 (41412)
0:00.00  15. NAZUMA DB 56 M.BAYIR 7 (32158)

20.3020.304. KO U

4 VE YUKARI YA LI NGILIZLER HANDIKAP-15/D
F YAT: 30.500 TL MESAFE: 1500 METRE KUM

1:33.93  1. LKNUR SULTAN  59 M.MANAV 6 (45078)
1:38.89 85 2. ALBANY GK 60,5 M.AKYAVUZ 2 (44423)
1:35.12 95 3. DIAMOND DASH K 59 MÜS.ÇEL K 4 (13351)
1:34.62 100 4. PIRGOS  58,5 A.ÇEL K 3 (38316)
1:35.50 90 5. CANPETEK GKDB 57,5 Ö.YILDIRIM 7 (69345)
0:00.00 80 6. MY TITANIUM GDB 53 S.ERKU  12 (25333)
1:40.94  7. WAR REASON G 50 S.DEM R 8 (01530)
1:34.73  8. WIND OF HAEVEN KDB 51,5 E.S NCAN 11 (47137)
1:43.28  9. VRELO BOSNA GDB 50 E.TUNÇ 5 (17640)
0:00.00  10. MINT COPY GKDB 50 A.C.B N ZETO LU 10 (31600)
0:00.00  11. SITAMUN  50 M.BAYIR 9 (25483)
0:00.00  12. HUNTRESS GDB 50 E.AKKILIÇ 1 (00700)

(2)ALBANY-(9)VRELO BOSNA EKÜRIDIR

21.0021.005. KO U

4 YA LI ARAPLAR MAIDEN/DHÖ
F YAT: 29.500 TL MESAFE: 1500 METRE KUM

0:00.00  1. ALOGLUM GDB 58 M.AKYAVUZ 7 (-4780)
2:11.95  2. BOLKAR A A GDB 58 V.DEM R 9 (45067)
0:00.00 100 3. BUMBA  KDB 58 A.KAÇMAZ 4 (---004)
0:00.00 95 4. ÇIKMAZO LU GKDB 58 F.R.BEBEK 12 (----73)
1:51.11  5. DAN MENT GDB 58 MÜS.ÇEL K 2 (85756)
0:00.00  6. GECELER NEFEND S  G 58 MEH.KESK N 1 (---000)
0:00.00  7. GÖNLÜ Y T GK 58 Y.B L K 5 (------9)
1:52.95  8. HAL L EFE  53 U.SARICA 8 (08078)
0:00.00  9. HELOBELA GK 53 T.BAL  10 (79899)
0:00.00  10. KARABEY GK 58 KEMAL KURT 14 (56926)
1:56.91 80 11. O LUM SABR  G 58 U.POLAT 3 (88683)
1:52.00  12. ORTADO U DB 58 S.ERKU  6 (44355)
0:00.00 85 13. POYRAZIM G 58 A.ÇEL K 11 (-------)
1:50.34 90 14. LARASU  52 E. M EK 13 (93222)

21.3021.306. KO U

3 YA LI NGILIZLER MAIDEN
F YAT: 29.500 TL MESAFE: 1500 METRE SENTET K

1:34.06 90 1. AKSAKALLI GK 58 H.Ç Z K 6 (-4304)
0:00.00  2. BLACK FORCE  58 GÖKHAN BEKTA  12 (------0)
0:00.00 95 3. CES HAN  58 F.YÜKSEL 1 (---643)
0:00.00 100 4. D DACT C  58 H.KARATA  14 (------9)
1:33.24 80 5. GRAND DUKE  58 T.YILDIZ 13 (83457)
0:00.00 85 6. HIGH CAT G 58 S.BOYRAZ 11 (-------)
0:00.00  7. ZZET A A G 58 GÖKHAN GÖKÇE 4 (99000)
0:00.00  8. LE CHIFFRE G 58 S.AKBULAT 9 (----89)
0:00.00  9. NED MHAN  58 H.PARILDAR 10 (-------)
0:00.00  10. RAS MBEY G 54 M.P.DEM R 5 (------0)
0:00.00  11. SOLDIER SWORD GKDB 58 M.Ç ÇEK 8 (-------)
0:00.00  12. TÜRK AD  54 D.AYDO AN 3 (24422)
0:00.00  13. UÇANOK DB 58 G.YILDIZ 2 (------6)
0:00.00  14. WOLF STORM G 53 Z.KARABULUT 7 (------0)

16.0016.003. KO U

4 VE YUKARI YA LI NGILIZLER SATI -3
F YAT: 45.500 TL MESAFE: 1500 METRE SENTET K

1:32.42  1. HARPUTLU GDB 59 N. ÖLEN 12 (02489)
1:31.11 100 2. KING OF ROCK G 58 M.KAYA 13 (67573)
1:32.52  3. MY BABO  DB 58 K.TOKAÇO LU 8 (65879)
1:30.24 90 4. Y TER DB 58 O.YILDIZ 11 (53046)
1:31.60 95 5. BELEK   57 S.BOYRAZ 10 (24235)
1:30.88  6. ATE M  56 DEN Z YILDIZ 4 (43108)
0:00.00 85 7. DYMAXION G 56 A.SÖZEN 2 (22462)
1:31.87  8. MY NUMBER GDB 56 M.HAMED  14 (83700)
1:31.61  9. BIG MAN G 54 T.YILDIZ 9 (27045)
1:31.43  10. LUSINGA DB 54 F.YÜKSEL 6 (73424)
1:32.71 80 11. WILD OF WESTPORT  54 H.Ç Z K 5 (22300)
1:32.76  12. ASLANPARÇASI  53 Z.KARABULUT 3 (57469)
1:31.48  13. QAVIY GKDB 53 GÖKHAN GÖKÇE 1 (78670)
1:32.86  14. PERFECTUS GKDB 52 Y.E.YÜKSEL 7 (84725)

16.3016.304. KO U

3 YA LI NGILIZLER AÇIK MEVLANA
F YAT: 108.000 TL MESAFE: 1500 METRE SENTET K

0:00.00 95 1. BLUE VICTORY DB 58 A.SÖZEN 2 (-3211)
1:33.35  2. HAS DB 58 M.KAYA 1 (51160)
0:00.00 90 3. INDIAN DADY GK 58 T.YILDIZ 3 (21122)
1:32.06 80 4. PENDRAGON GK 58 M.Ç ÇEK 6 (32223)
0:00.00 100 5. RUN AND WIN G 58 H.KARATA  4 (22111)
1:31.47  6. SEM H BEY K 58 F.YÜKSEL 5 (34144)
0:00.00 85 7. TOPANGA KDB 58 K.TOKAÇO LU 7 (18210)

17.0017.005. KO U

3 YA LI NGILIZLER MAIDEN
F YAT: 29.500 TL MESAFE: 1500 METRE SENTET K

0:00.00  1. AZ Z A A  58 S.BOYRAZ 6 (02990)
0:00.00  2. B R SOLUK GK 58 O.YILDIZ 7 (-7677)
0:00.00  3. BLACK ZEMME  58 H.PARILDAR 8 (----79)
1:33.07 100 4. GECEKONDU G 58 H.KARATA  2 (62423)
0:00.00  5. HAL Ç BO ASI GDB 58 M.HAMED  11 (-0546)
0:00.00 90 6. LORD OBRA GK 58 H.KILIÇARSLAN 1 (------2)
0:00.00 85 7. MAGIC RAMPER K 58 GÖKHAN GÖKÇE 12 (-4472)
0:00.00  8. MAMAF H DB 58 GÖKHAN BEKTA  5 (----57)
0:00.00  9. PARAVAN   58 F.YÜKSEL 9 (------4)
0:00.00  10. POWER STORM DB 58 M.KAYA 4 (77604)
0:00.00 95 11. SEA SOUND  58 DEN Z YILDIZ 10 (----23)
0:00.00 80 12. SHAHBANDAR DB 58 H.Ç Z K 13 (44405)
0:00.00  13. T J WARE KDB 54 M.P.DEM R 14 (----95)
0:00.00  14. WOODS RUNNER K 54 M.B.SAKALLILAR 3 (------6)

(9)PARAVAN -(12)SHAHBANDAR EKÜRIDIR

17.3017.306. KO U

4 YA LI ARAPLAR HANDIKAP-16/DHÖW
F YAT: 41.000 TL MESAFE: 1300 METRE SENTET K

0:00.00  1. MAVRA G 55 B.ÇI LA 3 (77141)
0:00.00 90 2. SANAY  53 M.P.DEM R 5 (55314)
1:28.38 100 3. ÖZPAR G 53,5 S.BOYRAZ 6 (84225)
1:29.05 80 4. HERAKLES G 50 M.HAMED  9 (14421)
1:28.36  5. UÇAN UÇAN G 50 O.YILDIZ 2 (83510)
0:00.00 95 6. ZYAZ K 50 H.Ç Z K 8 (37313)
1:27.10 85 7. GÜLDÜRGÜLDÜR G 50 H.KILIÇARSLAN 7 (99582)
0:00.00  8. GENÇBERK GKDB 50 H.PARILDAR 4 (04664)
0:00.00  9. ALSANCAKLI  50 G.YILDIZ 1 (10657)

(1)MAVRA-(7)GÜLDÜRGÜLDÜR EKÜRIDIR

18.0018.007. KO U

5 VE YUKARI YA LI ARAPLAR HANDIKAP-16/DHÖW
F YAT: 41.000 TL MESAFE: 2000 METRE SENTET K

2:17.84 85 1. ALEM N KRALI GDB 59 M.B.SAKALLILAR 1 (52248)
2:15.94 95 2. O LUM BARAN GK 55,5 M.P.DEM R 4 (41502)
2:18.52 80 3. ERAYHAN G 53,5 H.KAPLAN 3 (68510)
2:17.57 100 4. OLGUNBABA GDB 55 DEN Z YILDIZ 8 (63126)
2:21.38  5. GEZG NC  G 50 G.YILDIZ 7 (34830)
2:18.28 90 6. ASLANSÜTÜ GK 50 HAKAN YILDIZ 5 (22532)
2:19.60  7. AK FET H GKDB 50 H.Ç Z K 6 (53331)
0:00.00  8. PRAT K NEVZAT DB 50 S.AKBULAT 2 (96404)

15.3015.302. KO U

4 YA LI ARAPLAR ARTLI-5/DHÖ
F YAT: 41.000 TL MESAFE: 2100 METRE SENTET K

0:00.00 100 1. B NB R G 58 M.BAYDAN 3 (43241)
0:00.00 90 2. GÖLGES Z  58 M.KAYA 2 (26134)
0:00.00 95 3. ALTEPE G 56 M.Ç ÇEK 1 (51274)
0:00.00 85 4. ASLANCAN GK 55 T.YILDIZ 4 (91416)
0:00.00 80 5. YAKUT YE G 50 D.KAYA 5 (04540)

15.0015.001. KO U

ADANA

VATAN Alt l  Ganyan STANBUL
4-2-6-1-3 / 4-3-1 / 2-5 / 5-1 / 4-11-6 / 3-6-2-7

Fiyat : 43.20 TL

4 VE YUKARI YA LI ARAPLAR ARTLI-4/DHÖ
F YAT: 30.500 TL MESAFE: 1700 METRE Ç M

1:55.87 85 1. TA KIR GK 60,5 H.BUDAK 14 (24414)
0:00.00  2. Z RVE TAY DB 55,5 M.B.ÇAKMAK 5 (02431)
2:04.62  3. AD LAB  G 56,5 E.TUNÇ 15 (76580)
0:00.00 95 4. AKHUN DB 56,5 Ö.YILDIRIM 1 (22931)
1:53.51 100 5. ATMACA BEY  GK 56,5 M.AKYAVUZ 8 (63129)
2:01.96  6. BABA MET N GDB 51,5 M.A.SOLMAZ 11 (33330)
2:03.53  7. BABAEM R GKDB 56,5 E.S NCAN 3 (16077)
0:00.00 80 8. BOLVAD N G 56,5 U.POLAT 6 (10398)
0:00.00  9. DEAL ST G 56,5 B.KILINÇ 12 (31357)
2:07.32  10. KALANTOR G 56,5 V.DEM R 9 (26500)
1:53.94  11. LOKOMOT F GDB 56,5 N. EN 13 (53789)
0:00.00  12. ÖZRE S G 56,5 A.KAÇMAZ 2 (22576)
1:54.53  13. V CDANSIZ  56,5 A.KUR UN 7 (17339)
0:00.00 90 14. TEM ZKAAN K 54,5 MÜS.ÇEL K 4 (13171)
1:55.85  15. EHLEVENT GDB 56,5 A.ÇEL K 10 (52357)

19.3019.302. KO U

HAZIRLAYAN: MURAT YÜCEKÖK

VATAN Alt l  Ganyan ADANA
1-3-6-2 / 5-4-14 / 1-8-3-5-2 / 8-9-5 / 4-3-5-2 / 3

Fiyat : 43.20 TL

ZM R SONUÇLARI
1 - 1 - 4 - 2 - 2 - 8

6’l  Ganyan: 17.961,92 TL
5’li Ganyan: 1.421,11 TL 
4’lü Ganyan: 360,91 TL 

KOCAEL  SONUÇLARI
7 - 5 - 2 - 5 - 3 - 7 - 2

7’li Ganyan: 31.491,25 TL
6’l  Ganyan: 1.503,93 TL
5’li Ganyan: 216,77 TL 

 ED TÖR: MURAT YÜCEKÖK SAYFA TASARIMI: ATAHAN ATA

1.Ç.Rize 27 15 7 5 54 32 22 52
2.Ümraniye 28 15 5 8 40 27 13 50

3.MKE A.Gücü 27 14 7 6 41 27 14 49
4.Alt nordu 27 13 6 8 46 37 9 45
5.Gazi ehir GA 27 12 8 7 44 25 19 44
6.Bolu 27 13 4 10 40 25 15 43
7.Bal kesir B. 27 12 6 9 45 40 5 39
8. stanbul 27 11 6 10 31 31 0 39
9.TY Elaz 27 10 8 9 35 31 4 38
10.AÇ Giresun 27 10 7 10 36 30 6 37
11.B B Erzurum 27 9 10 8 34 32 2 37
12.Adana Demir 28 9 7 12 37 39 -2 34
13.Adana 27 9 6 12 30 42 -12 33
14.Samsun 27 7 11 9 25 32 -7 32
15.Eski ehir 27 9 7 11 47 45 2 31

16.Denizli 27 8 6 13 31 39 -8 30
17G.Manisa 27 7 3 17 27 48 -21 15
18.G.Antep 27 2 4 21 13 74 -61 7

2017-18
PUAN DURUMU

TAKIMLAR             O    G    B   M   A      Y     Av    P
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ff

Bal kesir (-3), Eski ehir (-3), Manisaspor (-9), 
Gaziantep (-3) puanla sezona ba lad .

Puan durumuna bu cezalar yans t lm t r.

SPOR TOTO 1.L G: 
13.00 G.Antep-Teti  
Yap  Elaz , Çaykur Ri-
ze-Adana, 15.30 Grand-
medical Manisa-Gazi e-
hir G.Antep, Alt nordu-
Denizli.

TFF 2.L G KIRMIZI 
GRUP: 15.00 Sar yer-
Afjet Afyon, Kocaeli Bir-
lik-Kastamonu 1966.

BEYAZ GRUP: 
15.00 Kar yaka-Kah-
ramanmara , Bugsa -
Zonguldak Kömür, Fet-
hiye-Konya Anadolu 
Selçuk.

TFF 3.L G 1.GRUP: 
14.30 Of-Çatalca, 15.00 
Halide Edip Ad var-Ma-
nisa B. ehir Bld., 15.00 
Erzin Bld.-Orhangazi 
Bld., Yeni Alt nda  Bld.-
Bayrampa a.

2.GRUP: 14.30 
1461 Trabzon-Kayse-
ri Erciyes, 15.00 Tire 
1922-Gölcük, Ye il Bur-
sa-Pazar.

3.GRUP: 14.30 Ar-
sin-Cizre, 15.00 Sultan-
beyli Bld.-Ankara Adliye.

TAH NC O LU 
BASKETBOL SÜPER 
L G : 13.00 Be ikta  
Sompo Japan-Sakarya 
B. ehir Bld., 15.15 Trab-
zon-G.Antep, 17.00 To-
fa -Banvit, 20.15 Eski e-
hir-P nar Kar yaka.

B LYONER.COM 
KADINLAR BASKET-
BOL SÜPER L G : 14.00 
Adana Aski- stanbul 
Üniversitesi, Ogm Or-
man-Hatay B. ehir Bld., 
15.00 G.Saray-Çukuro-
va, 16.00 Abdullah Gül 
Üniversitesi-Canik Bld.

VENUS SULTAN-
LAR L G  YARI F NAL: 
14.00 F.Bahçe-Eczac -
ba  VitrA.

VENSUL SULTAN-
LAR L G  KLASMAN: 
17.30 Nilüfer Bld.-Bursa 
B. ehir Bld.

EFELER L Gi YARI 
F NAL: 14.00 stanbul 
BBSK-Halkbank

EFELER L G  KLAS-
MAN ETABI: 14.00 Af-
yon Bld. Yünta -Ziraat 
Bankas .

GÜNÜN PROGRAMI

SPOR Toto 1. Lig’in 
28. haftas nda kümede 
kalma mücadelesi veren 
Adana Demirspor ile Sü-
per Lig’i hedefleyen Üm-
raniyespor, 5 Ocak Fatih 
Terim Stad ’nda kar la -
t . 1-0 kazanan konuk ta-
k m 4 kar la ma aradan 
sonra 3 puanla tan t . 

Önemli bir galibiyet alan 
stanbul temsilcisinin 

golünü 61. dakikada Mü-
cahit Albayrak att . 

BAYRAM Bekta ’ n 
çal t rd  ekip, bu so-
nucun ard ndan maç 
fazlas yla 2. s raya yük-
seldi. Ev sahibi ise 12. 
basamakta kald .

Ümraniye’den Ümraniye’den 
süper galibiyet!süper galibiyet!

VESTEL Venus Sultanlar 
Ligi Yar  Final serisi ilk maç n-
da Vak fBank deplasmanda 
G.Saray’  3-0 (25-
15, 25-23, 
25-19) 

ma lup etti. Burhan Felek 
Voleybol Salonu’nda oynanan 
mücadelede bu sezon Aslan’a 

kar  5’te 5 
yapan 

ve 

tam 10 blok say s  bulan sa-
r -siyahl larda Lonneke 17 ile 
Gözde 12 say yla oynayarak 
galibiyeti getiren isimler olur-
ken Cimbom’da ise Rabadzhi-
eva 10 say  buldu. 

RÖVAN  27 MART’TA
BU kar la man n rövan-
 27 Mart Sal  günü Va-
k fBank’ n ev sahipli in-

de oynanacak ve sar -
siyahl lar bir kez daha 
kazan rsa ad n  finale 
yazd racak.  MURAT 
YÜCEKÖK

Vak fBank’tan Aslan’a 5’te 5

TRABZONSPOR’DA 
Spor Toto Süper Lig’de 
geride kalan 25 haftal k 
bölümde 25 maçta da 
forma giyen oyuncu bu-
lunmuyor. Bordo-mavili-
lerde ayr ca sakatl n n 
ard ndan tedavisi tamam-

lanan ve tak mla çal ma-
lara ba layan Abdülkadir 
Ömür’ün yan  s ra kart 
cezas  nedeniyle Teleset 
Mobilya Akhisarspor 
kar la mas nda forma gi-
yemeyen Tomas Hubocan 
tak ma geri dönüyor. 

YARIN Medical Park 
Stad ’nda Evkur Yeni 
Malatyasporr’u konuk 
edecek olan Karadeniz 
ekibi, bu maç  kazanarak 
iç sahadaki 92 günlük 3 
puan özlemine de son 
vermeyi hedefliyor. 

F rt na’da sorun istikrar

2017-2018 voleybol 
sezonunun fla  tak m  
Halkbank, yo un maç 
program n n yan  s -
ra, voleybolu tan tma 
ve sevdirme faaliyet-
lerini de sürdürüyor. 
Bu kapsamda, S nav 
Koleji’ni ziyaret eden 
lig lideri, burada ö -
rencilerle kayna t . 
Bir ö rencinin, ‘Ne-

den Halkbank’  tercih 
ettiniz?’ sorusuna 

Faik Samed Güne ’in, 
“Çünkü Türkiye’nin 

en büyük tak m  
Halkbank” yan t  bü-

yük alk  ald .

F.BAHÇE-Eczac ba  
VitrA derbisi öncesi, 
kulüp yönetimi ola-
rak tak mlar na olan 

güvenlerinin tam 
oldu unu söyleyen 
turuncu-beyazl la-
r n genel menajeri 
Nalan Ural unlar  

dedi: “ u ana kadar 
tak m m z n ve oyun-

cular m z n her bir 
antrenman, her bir 
maç için gösterdi i 

üstün çaba ve özveri 
ile gurur duyuyoruz. 
Playoff etab nda da 
tak m halinde çal -

man n olumlu sonuç-
lar n  görece imize 

inanc m z tam.”

‘Türkiye’nin 
en iyi 

tak m nday m’

Nalan Ural:
GURUR 

duyuyoruz

G.SARAY HDI Sigor-
ta Erkek Voleybol 

Tak m  Ba antrenörü 
Nedim Özbey, GS 

TV’ye aç klamalarda 
bulundu: “Çocuklara 
da hep, ‘Oynarsan z 
taraftar gelir. Taraf-
tar gelirse de ba ar l  
olursunuz. Biz taraf-

tar m zla bir bütünüz’ 
dedim. Özellikle 

Anadolu yakas ndaki 
taraftarlar m z bütün 

maçlar m za geldi. 
lk yar  çok puan 

kaybetmi tik, 2. yar  
toparlad k” dedi.

Özbey: Biz 
taraftar m zla 

bir bütünüz

Türkiye Voleybol 
Federasyonu Ba ka-
n  Mehmet Akif Üs-
tünda , Milli E itim 

Bakan  smet Y l-
maz’  ziyaret etti.

MotoGP’de 
heyecan ba l yorSPANYA Basketbol Federasyo-

nu Ba kan  Jorge Garbajosa, Ulus-
lararas  Basketbol Federasyonu 
(FIBA) ve EuroLeague aras ndaki 
takvim çat mas  hakk nda konu -
tu. EuroLeague’i durumu çözmek-
te isteksiz olmakla suçlayan ba kan 
Garbajosa, “EuroLeague, spanya 
Basketbolu’na sald r rsa kar l n  
görür” aç klamas nda bulundu.

‘EuroLeague spanya’ya 
sald r rsa kar l n  görür’

Portland durdurulam yor113113
105105

Sar -siyahl lar, G.Saray’a 
Sar -siyahl lar, G.Saray’a 

set vermedi ve yar  final 
set vermedi ve yar  final 

serisinde öne geçti. 17 say  
serisinde öne geçti. 17 say  

bulan Lonneke y ld zla t
bulan Lonneke y ld zla t

FOTO RAFLAR:FOTO RAFLAR:
DO AN Ç LDO AN Ç L

F.BAF.BA

GARGAR
EUEU

MAÇIN ÖYKÜSÜ
merve.toy@gazetevatan.commerve.toy@gazetevatan.comKANARYAKANARYA

SON TOPTA YIKILDISON TOPTA YIKILDI

Sürpriz Alex Sürpriz Alex 
payla m !payla m !

Y ld r m ve Y ld r m ve 
Janssen tribündeJanssen tribünde

BA KAN Aziz Y ld r m, maç  BA KAN Aziz Y ld r m, maç  
sar -lacivertli bençin arkas nda sar -lacivertli bençin arkas nda 
izledi. Sakatl  nedeniyle der-izledi. Sakatl  nedeniyle der-
bide forma giyemeyecek olan bide forma giyemeyecek olan 

Hollandal  futbolcu Vincent Hollandal  futbolcu Vincent 
Janssen de kar la madayd .Janssen de kar la madayd .

8181
7979



F.BAHÇE deplasman n-
da 19 y ld r kazanama-
yan sar -k rm z l larda 

d  dünya ile ileti im de an-
trenman n ard ndan kesildi. 
Florya Metin Oktay Tesisle-
ri’nde kampa giren G.Sarayl  
oyuncularla teknik direktör 
Fatih Terim de bir konu ma 
yapt . Hafta boyunca 3 pua-
na odaklanan ve beraberli in 
sözünü bile etmeyen Terim 
ve kurmaylar , Kad köy’de ka-
zanmak ad na oyuncular n  da 
motive ediyor. 

HERKES N dile getirdi-
i “Psikolojik bask ” sözü ile 

ba lad  Fatih Terim konu ma-
s na... “Ben bu psikolojik bas-
k y  kabul etmiyorum siz de 
etmeyin. Böyle ey olmaz” 
diyen deneyimli teknik adam, 
sözlerine de öyle devam etti:

“B Z M için tek ihtimal 
var o da kazanmak. Galibiyet 
d nda bir ey dü ünmeyin. 
Biz kazanmak için sahaya ç -
kar z. G.Saray’ n hedefi her 
maç  kazanmakt r. Bizim için 
maç ayr m  olmaz. Her du-
ruma göre haz rl m z  yap-
t k. Tüm senaryolar  denedik. 
Bundan sonra sahaya ç k p eli-
mizden geleni yapaca z.

‘SAKIN 
KOPMAYIN’

S ZDEN iste im 
maç n biti  düdü üne 
kadar kopmay n, konsan-
trasyonunuz devam etsin. 
Bu tarz maçlarda bir an 
olsun akl n z kar ma-
s n. Bizim için ne ka-
dar önemliyse rakip 
için de o kadar önem-
li bir maç. Maç n belli 
bölümlerinde üzerimi-
ze de gelecekler. te bu 
anlar  f rsata da çevirebilecek 
tüm planlar  yapt k.” 

PTT A , “Be-
ikta  Jimnastik 

Kulübü’nün 115. 
Kurulu  Y l ” ko-
nulu özel gün 
zarf n  19 Mart’ta 
tedavüle sunacak. Özel 
gün zarflar  3 TL bedelle 
www.filateli.gov.tr adre-
sinde, filateli cep uygula-
mas nda ve PTT i  yerle-

rinde sat lacak.
AYRICA 19 

Mart’ta, Be ikta  
PTT Merkez Mü-
dürlü ü ile Be ik-
ta  Jimnastik Ku-

lübü’nde, “Be ikta  JK 115. 
Kurulu  Y l  19.03.2018 S-
TANBUL” ibareli özel gün  
zarf na ait özel tarih damga-
s  kulland r lacak.

BE KTA ’IN 
Hollandal  futbol-
cusu Ryan Babel, yar n 
Ba ak ehir maç nda forma 
giymesi halinde ligde 100. 
kez sahaya ç kacak. Tür-
kiye kariyerine 2013-14’te 
Kas mpa a’da ba layan 
30 ya ndaki oyuncu, iki 
sezon geçirdi i lacivert-

beyazl  ekipte toplam 58 kez 
görev ald . Be ikta ’ta ise 41 
maça ç kan Babel, böylelikle 
ligde 99. maça ula m  oldu.

TECRÜBEL  futbolcu, Ka-
s mpa a’da 14 kez gol sevinci 
ya arken siyah-beyazl larda 
da u ana dek 14 gol buldu.

L G N 26. haftas nda 
Medipol Ba ak ehir 
deplasman na ç -
kacak olan Be ikta , 
rakibini yenerek bu 
sezon ligdeki en 
uzun galibiyet serisi-
ni yakalamaya çal a-
cak. Ligin 23. haftas nda F.Bahçe’yi 
evinde 3-1 yenen, ard ndan dep-
lasmanda Trabzon’a 2-0 üstünlük 
kuran siyah-beyazl lar son olarak 
da G.Birli i’ni 1-0 ma lup etti. Kar-
tal yar n da Ba ak ehir’i yenip bu 
zorlu periyotta galibiyet serisini 4 
maça ç karmay  amaçl yor.

BE KTA  bu sezon ayr ca ligin 
3. haftas ndan itibaren Bursa’y  2-
1, Kardemir Karabük’ü 1-0, Atiker 
Konya’y  da 2-0 yenerek 3 maçl k 
galibiyet serisi yakalam , bu is-

tatisti i 6. haftadaki 2-1’lik 
F.Bahçe yenilgisiy-
le sonlanm t .

8 MAÇTIR
YENiLMiYOR

ÖTE yandan 
siyah-beyazl lar, 

Ba ak ehir’e ma lup olmamas  
durumunda ayr ca bu sezonki 
en uzun yenilmezlik serisini de 
yakalayacak. Ligde daha önce 
9 ila 16. haftalarda üst üste 8 
maçta rakiplerine ma lup olmayan 
Kartal, ayn  performans  18 ile 25. 
haftalar aras nda da gösterdi. 

SON 8 kar la mada ma lu-
biyet ya amayan, 6 galibiyet ve 
2 beraberlikle 20 puan toplayan 
Be ikta  yar n Ba ak ehir’e yenil-
mezse bu seriyi 9 maça ç karacak. 
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ecomert@gazetevatan.comecomert@gazetevatan.com

ysarpyel@gazetevatan.comysarpyel@gazetevatan.com

Kartal 4x4’lük
SERi PE iNDE
F.Bahçe, Trabzon ve G.Birli i’ni deviren Be ikta , 
Ba ak ehir’i de yenip ilk kez 4’te 4 yapmak istiyor

Be ikta , Medipol Be ikta , Medipol 
Ba ak ehir ile yar n Ba ak ehir ile yar n 

oynayaca  zorlu maç n oynayaca  zorlu maç n 
haz rl klar n  dün yapt  haz rl klar n  dün yapt  

idmanla sürdürdü.idmanla sürdürdü.

DÜNYANIN en 
prestijli ödülleri ara-
s nda gösterilen Cam-
paign Agency&Brand 
Of The Year’ n Tür-
kiye aya nda ‘Y l n 
Spor Markas ’ Be ik-
ta  JK seçildi...

BA KAN Fikret 
Orman’ n da kat ld  
ödül töreninde Be-
ikta  JK ad na ödülü 

alan CEO U ur Gökhan 
Sar , “Elde etti imiz 
sportif ba ar lar larla 
beraber, yapt m z 

proje ve kampanya-
larla da tüm dünyaya 
sesimizi duyuruyoruz. 
Ald m z ödüller de 
bu projeleri hayata ge-
çirirken bizler için çok 
önemli bir motivasyon 
kayna  oluyor” dedi.

Y l n spor markas  Be ikta !Y l n spor markas  Be ikta !

Babel ‘dalya’ diyecek

PTT’den 
Kartal’a
zarf jesti

G.SARAY’DA teknik heyetin en bü-
yük korkusu Kad köy’de eksik kalmak. 

Teknik Direktör Fatih Terim, tüm tak -
ma k rm z  kart uyar s  yaparken sahada 
90 dakika boyunca 11 ki i kalmalar n n 
en önemli plan oldu unun alt n  çizdi. 

‘ORTAMI SAK NLE T R!’
ÖZELL KLE rakip kaleye yak n oyna-

yan Belhanda ve Feghouli’nin daha önceki 
hatalar n  da bilen Terim, Volkan Demirel 

konusunda ikiliyi uyard . Bu noktada Ba-
fetimbi Gomis’e de ‘a abeylik’ görevi ve-

ren tecrübeli hoca, Frans z y ld zdan 
arkada lar n  sakinle tirmesini istedi. 

YÖNET M de derbide ta-k m  yaln z b rakmayacak. Ba -kan Mustafa Cengiz, tüm yöne-ticilere tak ma destek olmak ad na derbiye gelmelerini isterken özel i i olan yöneticiler d ndaki tüm isim-ler Kad köy’de olacak. Ayr ca yöneticilerin bir bölümü de 
tak m n yan nda ola-

cak.

Yönetim tam kadro

“Galibiyet d nda bir ey dü ünmeyin. Her duruma göre haz rl m z  yapt k.
Tüm senaryolar  çal t k. Bundan sonra da sahada elimizden geleni yapaca z.
Biz 3 puan için sahaya ç kar z. G.Saray’ n hedefi her zaman maç  kazanmakt r.“

FAT H Terim’in 
yard mc lar ndan Ha-
san a , güzellikler ya-
atmaya çal t klar n  

ifade etti: “Tüylerim 
diken diken. Biz maç n 
en ufak detay na kadar 
haz rland k. Kendimi-
zi haz rlad k. Allah’tan 
tek dile im, bize ans 
versin. Gerisi bizden. 
Motive ve çok moralli-
yiz. Kad köy’e galibiyet 
için gidiyoruz.” 

‘Tüylerim diken diken’‘Tüylerim diken diken’

FAT H TER M 
FAT H TER M 

DERB  ÖNCES NDE 
DERB  ÖNCES NDE 

OYUNCULARINA 
OYUNCULARINA 

SESLEND :SESLEND :

TR BÜNLER  gezerek 
taraftar  selamlayan 

G.Saray Sportif A  Yö-
netim Kurulu Ba kan Ve-
kili Abdurrahim Albaya-

rak, teknik direktör Fatih 
Terim’i övdü: “Hocam -
z n istediklerini, takti i 
futbolcu karde lerimiz 

in allah sahada uygula-
yacak. Ben inan yorum ki 
iyi eyler olacak. G.Saray 
bu sefer Kad köy’e farkl  

gidiyor. Atmosfer orta-
da. Bu idman  tertiple-

yen, mimar  Fatih Terim. 
Çok iyi dü ünmü . Birlik 
olduk. n allah kazanan 

olur, yolumuza devam 
edece iz. 4 y ld z bi-
zimdir. Esas, aslanlar 

sahada. Onlara çok gü-
veniyoruz.” 

SARI-k rm z l  
futbolcular tribün-
lerdeki muhte em 

görüntüleri telefon-
lar na kay t etti. Bir-
ço u sosyal medya 
hesaplar ndan çek-
tikleri foto raflar  
ve selfieleri seven-

leriyle payla t .

üncü y ld z 
bizimdir’

Futbolcular 
a t  kald !

‘Bizler inand k, siz de inan n’
DERB  öncesi Türk Telekom 
Stadyumu’ndaki son idman  
taraftara açan G.Saray’da, 
müthi  bir görsel ölene 
imza at ld . Tribünleri dol-
duran binlerce sar -k rm -
z l  taraftar, me aleler ve 
tezahüratlarla tak mlar na 
moral verdi. Lehine uzun 
süre ‘Büyük ba kan’ slogan  
at lan Mustafa Cengiz de 
saha kenar nda teknik di-
rektör Fatih Terim’e ba ar  

diledi. Futbolcular  tek tek 
tribüne ça r ld . 

‘ AMP YON G.Saray 
sesleri’ kulaklar  ç nlatt . 
‘ mparator Fatih Terim’ 
ve ‘Bizler inand k, siz de 
inan n’ diye ba r ld . ‘Ak-
l m z yapt klar n zda de-

il, hala yapmad klar m z-
da’ pankart  dikkati çekti. 
Cimbom, antrenman 
bitiminde Raffles Otel’de 
kampa girdi. 2768127681

EREN 
MÜJDES

13-16 Mart aras nda stanbul’daki GS Store’lardan en az 19 lira 5 kuru luk al veri  yapanlar, ayn  tarihlerde gi-eden müze ve stat turu bileti alanlar ve kombinelerle birlikte antrenman  27 bin 681 sar -k r-m z l  futbolsever izledi.

‘4

özel görev

DMAN öncesinde 
oyuncular yla orta 

sahada toplant  yapan teknik direk-
tör Fatih Terim’in 
yüzünü Eren Der-

diyok da güldürdü. 
Sakatl  bulunan tecrübeli santrforun 
iyile mesi ve an-

trenmana ç kmas  teknik heyeti sevin-
dirdi.

GOMIS’E

‘Bizler inand k siz de inan n’

G.Saray Odeabank Erkek Basketbol Tak m  Ba antre-G.Saray Odeabank Erkek Basketbol Tak m  Ba antre-
nörü Oktay Mahmuti ve basketbolcular da stattayd . nörü Oktay Mahmuti ve basketbolcular da stattayd . 
Mahmuti ile teknik direktör Fatih Terim tokala t .Mahmuti ile teknik direktör Fatih Terim tokala t .

G.SARAY Ba kan  Mus-
tafa Cengiz, tarihi bir 
ana tan kl k edildi ini 

söyledi: “Bu büyük taraf-
tar her eye lay k, onlar  
kutluyorum. Çok duygu-
lan yorum. Böyle bir ca-

miaya mensup olmak be-
ni gururland r yor. Fazla 
lafa gerek yok. Ba ar lar 
diliyorum. G.Saray, her 

zaman ampiyonluklar n 
bir numaral  aday d r. 
Bu yolda bütün engel-
leri a aca z. Hak eden 
kazans n, o da G.Saray 

olsun.” 

Cengiz: Bütün 
engelleri 
a aca z
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BE KTA  derbisin-
de gördü ü k rm z  kart 
yüzünden hem camia hem 
teknik direktör Aykut Ko-
caman’dan tepki gören 
Volkan Demirel, bugün-
kü maçta sar -lacivertlile-
rin en büyük kozu olacak. 
Tansiyonu yüksek müca-
delelerde gösterdi i üstün 
performansla rü tünü de-
falarca ispatlayan kaptana 
maçtan önce uyar  geldi.

AYKUT Kocaman’ n yard mc -
lar  Volkan’a, “Senin sakin kalman 
çok önemli. Sahan n en tecrübeli 
ismi sensin. Bu deneyimini tak -
ma olumlu ekilde yans t” ek-
linde nasihatte bulundu.

F .BAHÇE Teknik Di-
rektörü Aykut Koca-
man, bugünkü G.Saray 

derbisinde tüm hamleleri-
ni galibiyet üzerine yapacak. 
Hafta ba ndan bu yana kafa-
s nda puan hesaplamalar  ya-
pan deneyimli teknik adam, 
bugünkü mücadeleyi kazan-
malar  halinde fikstür avan-
taj n  tamamen ellerine geçi-
receklerine inan yor.

SÜPER Lig’in ilk yar s n n 
son bö-

lümde ç k a geçtik-
lerinin alt n  çi-
zen hoca, ö ren-
cileriyle yapt  
toplant da ken-
dilerini mutlu 
sona götürecek 
yolda kar la a-
caklar  senaryolardan bahset-
ti. Aykut Hoca, lig lideri sar -
k rm z l lar  Kad köy’de yen-
meleri halinde kalan 8 hafta-
n n çok daha rahat geçece ini 
vurgulayarak ba lad  söze.

‘1 BERABERL K 
HAKKIMIZ VAR’

NE olursa ol-
sun kazanmak 

zorunda ol-
duklar n  

belirten 
Koca-

man, unlar  söyledi: 
“G.Saray’  de-
virirsek, kalan 

maçlarda top-
layaca m z 22 

puan bizim Sü-
per Lig’i zirve-

de bitirmemi-
zi sa lar. Yani önümüzdeki 
8 haftada 1 beraberlik 
hakk na sahip oluruz. 

H ÇB R maç oy-
nanmadan kazan l-
maz ancak fikstür 
avantaj n n bizde ol-
du u bir gerçek. Hem 
bu hafta hem de da-
ha sonra rakiplerimi-
zin birbirleriyle kritik 
maçlar  olacak. Biz ise 
G.Saray’la birlikte bu 
periyodu b rakaca-

z. Daha net hesap-
lar yapmak için yen-
mekten ba ka ihtimali 
dü ünmüyorum. Si-
ze olan güvenim tam. 
Stad  dolduracak ta-
raftarlar m za güzel 
futbolla net bir galibi-
yet hediye edelim.” 

TEKN K direktör 
Aykut Kocaman, derbi 

11’inde sürpriz bir terci-
he imza atabilir. Malatya 

kar s nda sahaya sürdü ü 
11’i büyük ölçüde koruya-

ca  dü ünülen deneyimli 
hocan n tek karars zl  sol 

kanatta. Valbuena’y  hamle 
oyuncusu olarak gördü ü için 
mücadelenin 2. yar s na sak-
layan teknik heyet, Mehmet 
Ekici’yi 11’e koyabilir.

AATIF’I kesip deneyimli 
orta sahay  sola çekme ihti-
mali olan Aykut Kocaman’ n 

bu dü ünceye iten 
tek sebep tak m n Ev-
kur Yeni Malatya kar-

s nda sergiledi i oyun. 
Hocan n son 11’in oynad  
futbolla lig lideri G.Saray’  
yenip yenemeyece ine dair 
üpheleri bulunuyor.
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KÜME dü me hatt ndan 
uzakla mak isteyen Antalya, 
Kas mpa a’n n konu uydu. 
K rm z -beyazl lar 3 maç ara-
dan sonra kazand : 2-3. Akde-
niz ekibi 42. dakikada Deniz 
Kadah’la öne geçti. Lacivert-
beyazl  ev sahibinde 50’de Ga-

nal  Bernard Mensah, 2. sar -
dan k rm z yla ihraç edildi.

SENEGALL  Souleymane 
Doukara 53’te fark  2’ye ç karsa 
da vatanda  Mbaye Diagne, 66 
ve 70’te at  gollerle skor tabe-
las n  e itledi. Son söz82’de Ha-
run Alpsoy söyledi: 2-3.

5 gollü 
maçta 

lacivert-
beyazl  ev 
sahibi 10 

ki i kal nca 
k rm z -

beyazl lar 
güldü

2-3KASIMPA A ANTALYAK
Diagne (66, 70) D.Kadah (42), Doukara (53), Harun (82)

Ramazan 4
Popov 4

Omeruo 4
Youssef 5

Etoundi (89) ?
Veigneau 4
Pavelka 5
Ahmed 5

Neumayr (84) ?
Mensah 4
Eduok 4

Koita (54) 5
Trezeguet 5
Diagne 8

Boffin 4
Sangare 4
Djourou 5
Diego 5
Sak b 5
Yekta 5

Charles 6
Musa (90) ?

Maicon 6
Chico (77) 4
D.Kadah 7
Jevtovic 5

Harun (74) 5
Doukara 8

HAKEMLER:
Ali Palab y k, Serkan 
Olguncan, Mustafa 

Sönmez

SARI KARTLAR: 
Sangare, Charles, 
Yekta
KIRMIZI KARTLAR: 
Mensah (50) 

Antalya’ya Pa a nefesi!Antalya’ya Pa a nefesi!

2)

2017-18
PUAN DURUMU

1.G.Saray 25 17 2 6 61 28 33 53
2.Be ikta 25 14 8 3 47 22 25 50

3.M.Ba ak ehir 25 15 5 5 45 26 19 50
4.F.Bahçe 25 13 8 4 49 30 19 47

5.Kayseri 25 11 8 6 36 30 6 41
6.Trabzon 25 10 9 6 41 36 5 39
7.Göztepe 25 11 6 8 38 38 0 39
8.DG Sivas 25 11 5 9 36 37 -1 38
9.EY Malatya 25 9 7 9 28 31 -3 34
10.TM Akhisar 25 9 6 10 35 39 -4 33
11.Kas mpa a 26 8 7 11 41 46 -5 31
12.Bursa 25 8 6 11 33 35 -2 30
13.Antalya 26 7 7 12 31 47 -16 28
14.A.Alanya 25 8 3 14 40 46 -6 27
15.Osmanl 26 7 6 13 38 45 -7 27

16.G.Birli i 25 6 8 11 30 38 -8 26
17.A.Konya 25 5 6 14 24 36 -12 21
18.K.Karabük 26 3 3 20 18 61 -43 12

TAKIMLAR             O    G    B   M   A      Y   Av    P

KADIKÖY’DE DERB  GÜNÜ
Bugün 13:30 G.Birli i-TM Akhisar Mete Kalkavan
 16:00 Bursa-DG Sivas Hüseyin Göçek
 19:00 F.Bahçe-G.Saray Bülent Y ld r m
Yar n 13:30 A.Konya-Kayseri Halis Özkahya
 13:30 A.Alanya-Göztepe Özgür Yankaya
 16:00 Trabzon-EY Malatya Ya ar Kemal U urlu
 19:00 M.Ba ak ehir-Be ikta  Halil Umut Meler

A Milli Tak m’ n 23 
Mart’ta Antalya’da rlanda 
Cumhuriyeti ve 27 Mart’ta 
deplasmanda Karada  ile 
oynayaca  özel maçla-
r n aday kadrosu aç kland . 
Teknik direktör Mircea Lu-
cescu taraf ndan belirlenen 
kadroya Trabzonspor’dan 
Abdülkadir Ömür, Teleset 
Mobilya Akhisarspor’dan 
Ömer Bayram ve stan-
bulspor’dan Mehmet Zeki 
Çelik ilk kez davet edildiler.

Cengiz’in 
rakibi Barça!

A Milli 
Tak m’da

3 yeni yüz!

F.BAHÇE TEKN K D REKTÖRÜ 
F.BAHÇE TEKN K D REKTÖRÜ 

KOCAMAN, G.SARAY’I 
KOCAMAN, G.SARAY’I 

DEV RMELERDEV RMELER

HAL NDE F KSTÜR 
HAL NDE F KSTÜR 

AVANTAJINI ELLER NE 
AVANTAJINI ELLER NE 

GEÇ RECEKLER NE 
GEÇ RECEKLER NE 

NANIYOR:NANIYOR:

“Bu hafta kazan p, “Bu hafta kazan p, 
kalan 8 haftada kalan 8 haftada 

22 puan toplarsak 22 puan toplarsak 
biz bu ligi zirvede biz bu ligi zirvede 

kapat r z. Bu kapat r z. Bu 
hesaplar  daha hesaplar  daha 

net yapmak için net yapmak için 
galibiyetten ba ka galibiyetten ba ka 

çaremiz yok.”çaremiz yok.”
UEFA ampiyonlar Li-

gi’nde çeyrek final kura çe-
kimi yap ld . Bunun neti-
cesinde milli futbolcumuz 
Cengiz Ünder’in formas n  
giydi i Roma, Barcelona’n n 
rakibi oldu. Devler Ligi’nde 
çeyrek final ilk maçlar  3-4 
Nisan’da, rövan lar  ise 10-
11 Nisan’da oynanacak.

Sürpriz isimSürpriz isim
EK C  OLAB L REK C  OLAB L R

 Aatif’ n az da olsa maça kulübede ba lama ihtimali bulunuyor

‘Sakin kal ‘Sakin kal 
Volkan’Volkan’

F.BAHÇE 
Ba kan  Aziz Y ld r m dün kurmaylar  ile birlikte Samand ra’day-d . Teknik heyetten tak m n son durumu hakk nda bilgiler alan ba kan daha son-ra basketbol maç  için salona hareket etti.

Ba kan deste iBa kan deste i

ANTALYASPOR Ba kan  
Cihan Bulut ile Grandmedi-
cal Manisaspor Ba kan  Gö-
kay Budak, Türkiye Futbol 
Federasyonu Ba kan  Y ld -
r m Demirören’e nezaket zi-
yaretinde bulundu.

Bulut ve Budak’tanBulut ve Budak’tan
Demirören’e ziyaretDemirören’e ziyaret

EV NDE 
Bursa’y  2-1 
yendi i gün 
7 maçl k ga-
libiyet hasre-
tini dindiren 
Osmanl , son 
basamaktaki 
K.Karabük’ün 
misafiriydi. 
Ba kent tem-
silcisi, rakibi-
nin üç puan 
özlemini 6 
kar la maya 
ç kartt : 0-4. 
Golleri 22 
ve 90+2’de 
Serdar, 41 
ve 47’te 
M.Batdal att .

Osmanl , 
Karabük’te 
4 kö e 

Tesislere   Tesislere 
ç karma!ç karma!

HER büyük maç öncesi ya anan atmosfer 
dün de tekrarland  Samand ra Tesisleri’nde... 
Sar -lacivertli taraftarlar, derbiden önceki son 
idman için tesislere ko arken, tak ma moral ver-
di. Teknik heyet ve futbolculara tatl  ikram etti.
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F.BAHÇE LE G.SARAY, 
F.BAHÇE LE G.SARAY, EZEL  REKABETTE EZEL  REKABETTE 387. KEZ KAR I 387. KEZ KAR I KAR IYA GEL YORKAR IYA GEL YOR

Bir yanda puan kaybetme lüksü olmayan F.Bahçe bir yanda Kad köy’de 19 y ld r kazanamayan G.Saray...Bir yanda puan kaybetme lüksü olmayan F.Bahçe bir yanda Kad köy’de 19 y ld r kazanamayan G.Saray... 
Kanarya kazan rsa ampiyonluk yar nda kartlar yeniden da t lacak, Aslan gülerse F.Bahçe yar  d  kalacakKanarya kazan rsa ampiyonluk yar nda kartlar yeniden da t lacak, Aslan gülerse F.Bahçe yar  d  kalacak


