
HEPİNİZ biliyorum ki 
Galatasaray’ın Hakan Şükür 
ve Arif Erdem ihracıyla ilgili 
oylama skandalına ve ardından 
yaşananlara şaşırıp kaldınız. Ben 
ona şaşırmadım, benim şaşırdığım 
FETÖ’nün “altın çocuklar”ı 
oldukları neredeyse 2 yıl evvel 
kabak gibi ortaya çıkmış olan 
Şükür ve Erdem’in bugüne kadar 
üyeliklerinin devam ettiriliyor 
olması.

Yemin ediyorum ve tüm 
samimiyetimle söylüyorum, ben bu iki 
ismin zaten bir ilişiğinin kalmadığını 
sanıyordum. Daha doğrusu, ikisinin de 
ne halt olduğu ortaya çıktıktan hemen 
sonra ilişiklerinin kesilmiş olduğunu 
düşünüyordum. Meğer kesilmemiş, 
meğer dünyanın en sinsi ve Türkiye’nin 
birliğine, bütünlüğüne kastettiği 15 
Temmuz itibarıyla daha da netleşen 
alçak FETÖ örgütünün futbolcu adamları 
için Galatasaray hiçbir şey yapmamış 
bugüne kadar.

Yahu, bu Galatasaray laikliğiyle, 
cumhuriyetçiliğiyle, Atatürkçülüğü ile 
övünç duyduğunu her platformda dile 
getiren spor kulübü değil miydi? Fethul-

lah Gülen denilen ağlak imam bozun-
tusu için daha ilk anda, 17/25 Aralık’ta 
kendini feda eden Hakan Şükür ile 
kankası Arif Erdem’i postalamak için 
bugüne kadar ne beklediler!

Diyeceğim ki, “Bir 15 Temmuz mu 
yaşanması gerekiyordu bunun olması 
için?” ama diyemiyorum. Zira o olduk-
tan sonra bile hiçbir şey yapılmamış. O 
bile kesmemiş Galatasaraylı yöneticileri, 
bu meşhur iki FETÖ firarisiyle ilgili gere-
kenin yapılması konusunda.

Pes diyorum, vallahi pes!.. İyi ki 
babam görmedi bu rezaleti. Rahmetli 
şimdi yaşıyor olsaydı, eminim o 
çok sevdiği, ölesiye bağlı olduğu 
Galatasaray’ın Fethullah Gülen ve 
avanesine tavır alma konusunda yanan 
devrelerine oturup ağlardı.
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Jülide  
Kural’a  
1 yıl hapis  
ve erteleme

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nde bir gün-
lüğüne destek için genel yayın yönetmenliği 
yapan ve “terör örgütünün bildiri ve açıklamala-
rını basmak ve yayınlamak”, “terör örgütü pro-
pagandası yapmak” suçundan 2 yıldan 8 yıla 
kadar hapisle yargılanan oyuncu Jülide Kural, 

hâkim karşısına çıktı. Mahkeme Kural’ı, örgüt 
propagandasından 1 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırdı. Ceza ertelendi. Mahkeme ayrıca, terör 
örgütünün bildiri ve açıklamalarını basmak ve 
yayınlamak suçundan 6 bin TL de para cezası 
verdi. n Serdar KULAKSIZ/İSTANBUL

617 bin aday LYS için  
elendi, 37 bin sıfırcı çıktı

TÜRKIYE’de 16 Nisan’da yapılacak 
Anayasa değişikliği halkoylaması için oy 
verme işlemi önceki gün Avrupa’nın 6 ülke-
sinde başladı. Yüksek Seçim Kurulu, ilk gün 
sonuçlarını açıkladı. YSK verilerine göre, 
16 Nisan’daki halk oylaması için yurtdı-
şındaki 28 temsilciliğe bağlı seçmenler oy 
kullanmaya başladı. En fazla Türk vatan-
daşının yaşadığı Almanya’da 13 temsilci-
likte oy kullanıldı. Fransa’da 6, Avusturya’da 
3, Isviçre’de 3, Belçika’da 2 ve Danimar-
ka’da 1 olmak üzere toplam 28 temsilcilikte 
oy verme işlemleri için sandıklar kuruldu. Ilk 
gün oy kullanımında katılımın yüksek olduğu 
gözlenirken, toplamda 37 bin 782 seçmen 
“Evet” veya “Hayır” arasındaki tercihini yaptı. 

Türkiye’nin yurtdışında toplam 2 milyon 
895 bin 567 seçmeni bulunuyor. Bu seçmen-
ler 9 Nisan’a kadar 119 temsilcilikte oyunu 
kullanacak. En fazla seçmen bulunan ülke 
ise Almanya. Türkiye’nin Almanya’da 1 mil-
yon 410 bin 248 seçmeni var. Almanya’daki 
13 temsilcilikte dün 25 bin 790 Türk vatandaşı 
sandık başına gitti. Almanya’da en fazla oy 
Essen Başkonsolosluğu’nda kullanıldı. n AA

YURTDIŞINDA İLK GÜN

Galatasaray’ın devreleri mi yandı? 

SÖZCÜ Gazetesi manşetten duyurmuştu önceki gün 
haberi. Biz de, yani program partnerim Hadi Özışık’la 
birlikte Habertürk TV’de Medyapolitik’te gündemimize 
alıp enine boyuna yorumlamıştık.

İddiaya göre Düzce’de 2014’te belediye başkanı seçi-
len Mehmet Keleş, amcası Şemsettin Yenersoy, teyze-
sinin kızı Mesude Özcan ile komşusu ve aile dostu Ali 
Güney’i belediye başkan yardımcısı yapmış, eşi Gönül 
Keleş’in yeğeni Emre Kahraman’ı Özel Kalem Müdürü, 
yeğenlerinden Ferit Girgin’i Destek Hizmetleri Müdürü, 
Zeynan Karabacak’ı Su ve Kanalizasyon Müdürü, Kenan 
Güreşçioğlu’nu da Fen İşleri Müdürü olarak atamış.

 Keleş ayrıca, 2 yıl Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapan 
yeğeni Akif Keleş’i de geçen yıl Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 
getirmiş, gelini İlkay Karabulut Keleş’i de basın danış-
manı yapmış. 

Hadi demişti ki: “Bence başkanın açıklamasını bek-
lemek lazım yorumlamadan önce. Büyük bir ihtimalle 
yalan olduğunu söyleyecektir.”

Karşı çıkmadım. Hatta bilakis Hadi’ye katıldığımı da 
belirttim, zira iddialar cidden inanılacak gibi değildi. 
Olamazdı yani böyle bir şey. Ama olabiliyormuş. Dün 
Başkan Keleş’in açıklaması sayesinde olamayacakların 
da olabileceğini görmüş olduk.

Başkan haberde adı geçen akrabalarının, komşuları-
nın falan Düzce Belediyesi’nde çalıştığını kabul etmiş. 
Aile değil, maaile belediyeyi ele geçirmişler. Fakat bunda 
başkanın hiç suçu yok. Zira tamamı akrabası ve eşi dostu 
tarafından doldurulan kadrolar, o belediyeye başkan 
olmadan önce gerçekleşmiş.

Yani işin esası, doğrusu, başkan aileyi belediyeye 
yerleştirmemiş... Belediyede çalışan aile ve akrabalar, 
Keleş’i belediyeye başkan yapmışlar. 

Fıkra gibi değil mi? 

BAŞBAKAN-
LIK düzenli ola-
rak anket yaptırıyor 
profesyonel bir 
araştırma şirketine. 
Ben de bir biçimde, 
kaynaklarımı zor-
layarak ulaşıyorum 
bu sonuçlara. 15 
günlük periyotlarla 
yaptırılan bu anket-
lerin sonuncusu 
dün ulaşmış Başba-
kanlık’a.

Gerçekten 
de Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın 
dediği gibi “Evet”-
ler tırmanışa geçmiş 
değerli okurlarım. 
Bir önceki ankete 
göre “Evet” oyları 
2 puan artmış 
görünüyor. Yurt-
dışı oylarıyla bir-
likte yüzde 54 olan 
“Evet” oyu, yüzde 
56’ya çıkmış...

Doğru mu göre-
ceğiz efendim...

Son anket 
kulisi

Aile değil, maaile şirketi... 

AVUSTURYA

T.C. ÇAYELİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/79 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Rize İli, Çayeli İlçesi, Yalı Mahallesi, 1479 Ada, 1 Parsel, Rize-Hopa şosesi mevkiinde, 20/540 arsa
paylı, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölüm asma katlı depolu dükkan vasfındaki taşınmaz satılacaktır. Dükkan bi-
nanın caddaye bakan ön cephesinde yer almaktadır. İçerisindeki tüm inşaat işleri tamamlanmış durumda olup,
içerisi boş ve kullanılmamaktadır. Dış pencere ve kapı doğramaları alüminyum doğramalı olup, dükkan dış be-
tonarme yüzeyleri boyalı alüminyum saç malzeme ile kaplamalıdır. Duvarları sıva üzerine plastik boyalı iç zemin
döşemesi seramik kaplıdır. Asma katlı ve depolu bir dükkandır. Binanın arka cephesinde bulunan 4 nolu bağım-
sız bölüm dükkan ile arasındaki bölme duvarı kaldırıldığı için bu iki dükkan birleştirilmiş tek dükkan şeklindedir.
Dükkanın brüt toplam alanı 194,00 m2 olup borçlunun hissesi tamdır. Taşınmaz bodrum kat, zemin ve asma kat
ile 7 normal katlı ve betonarme inşaat tarzında inşa edilmiş, kaloriferli, asansörlü yeni yapılmış bir binadır. Şehir
merkezine 1500 metre mesafededir.
Adresi : Taşınmaz "Amiral Hasan Sarıoğlu cadddesi üzerinde bulunan 34 nolu Alay apartmanının
zemin katı Çayeli RİZE" adresinde bulunmaktadır.
Kıymeti : 271.784,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 24/05/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 22/06/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : ÇAYELİ İCRA DAİRESİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile iha-
le olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci gün-
den, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar ban-
ka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın ay-
nından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu si-
cil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gere-
ğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
satış ilanı tebliğe gönderilmiş ilgililere, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu
satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/79 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/03/2017

Basın : 575517 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ÖSYM, YGS sonuçlarını akşam saat 17.20’de açıkladı. 09.45 kuralının da etkisiyle sınava girmeyenlerin sayısının 100 bini aştığı  
bu yılki YGS’de sıfırcı sayısı 37 bini geçti. LYS için 617 bin kişi elendi. Bu yıl da en başarısız test, fen ve matematik oldu

GEÇEN yıl 12 Mart’ta yapı-
lan Yükseköğretime Geçiş 
Sınavı’nın (YGS) sınav tak-

vimine göre YGS sonuçlarını 28 
Mart’ta açıklayacağını duyuran 
ÖSYM, sonuçları heyecanla bekle-
yen adayları gece yarısından itiba-
ren ekrana kilitledi. ÖSYM, “Site 
çok yoğun” diyerek, 
sonuçların açıklanma-
sında gecikme olduğunu 
duyurdu. Adaylar ve 
aileleri, ÖSYM’ye bu yıl 
ilk kez uygulanan 09.45 
uygulamasını hatırla-
tarak, “Biz geç kalma-
dık, ÖSYM neden geç 
kaldı?” diyerek sosyal 
medyadan tepki gös-
terdi. Ve ÖSYM, akşam 
saat 17.20’de sonuçları açıkladı. Açıklamada, 
son 3 yıldır olduğu gibi şampiyonlar, okul 
türlerine göre başarılar, en başarısız ve başa-
rılı iller sıralamasına yer verilmedi. 

KIZLAR HER ZAMANKİ 
GİBİ DAHA BAŞARILI 
Geçen yıl 32 bin 983 olan puanı hesaplan-

mayan yani “Sıfırcı (0)” denilen adayların 
sayısı bu yıl 37 bin 26 oldu. 150 puan barajını 
aşanların sayısı 1 milyon 846 bin 845 olur-
ken, 150 puan barajının altında kalan yani 
tercih yapma hakkı olmayanların sayısı ise 
277 bin 567 oldu. Bu sayının geçen yıla göre 
40 bin 305 kişi arttığı görüldü. YGS’nin her-
hangi bir puan türünde 180 puan barajını 
geçenlerin sayısı 1 milyon 506 bin 479 oldu. 
Bu adaylar haziran ayında 5 ayrı oturumda 
yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavla-
rı’na (LYS) girme hakkı kazandı. Ama 617 
bin 933 aday LYS için elenmiş oldu. Geçen 
yıl bu sayı 517 bin 25’ti. Geçen yıla göre 

180 barajını aşamayanların sayısı da 
100 bin 908 oldu. YGS’de adaylara 
Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Mate-
matik ve Fen Bilimleri olmak 4 test-
ten toplam 160 soru yöneltildi. Her 
testte 40’ar soru yer aldı. Adayların bu 
40’ar soruya verdikleri doğru cevapla-
rın ortalamalarına bakıldığında ortaya 

çıkan tablo şöyle oldu: 
“Türkçe’de 40 sorunun 
yapılma ortalaması 17.27, 
Sosyal Bilimler’de 12.30, 
Temel Matematik’te 5.12, 
Fen Bilimleri’nde 4.61 
oldu. Geçmiş yıllarda da 
olduğu gibi adayların 
en başarısız oldukları 2 
test yine fen ve matema-
tik oldu. Her yıl olduğu 
gibi kız adaylar erkeklere 

göre daha başarılı oldu. Kızların yüzde 88.6’sı 
150 ve üzerinde, yüzde 73.72’si 180 ve üze-
rinde puan alırken, erkeklerde bu oran sıra-
sıyla yüzde 82.5 ve yüzde 66 oldu. 

SON SINIFLARIN YÜZDE  
33.75’İ BARAJI AŞAMADI
YGS’de öğrenim durumlarına göre en 

başarılı adaylar üniversite mezunları. Onları 
üniversite öğrencileri, mezunlar ve son sınıf 
öğrencileri izledi. Son sınıfların başarı oranı 
150 puan barajını aşmada yüzde 82.46 iken, 
180 ve üzerinde yüzde 66.25 oldu. Yani son 
sınıfların 33.75’i 180 puan barajını aşamadı.

Bu yıl sınava giremeyen aday sayısı geçen 
yıla göre neredeyse 2 kat arttı. Geçen yıl 61 
bin 482 kişi başvuru yapmasına ve 60 TL 
ücret ödemesine rağmen sınava giremezken, 
bu yıl sınava giremeyen aday sayısı 102 bin 
949 oldu. Bu arada 4 Nisan Salı günü başla-
yacak LYS başvuruları 17 Nisan Pazartesi 
akşamı sona erecek. 

37 bin 782 oy

YGS 
GECİKMELİ 
AÇIKLANDI 

Şehit babasını bebeğiyle uğurladı
HAKKÂRI’nin Yükse-

kova Ilçesi’ndeki ope-
rasyonda helikopterden 
malzeme indirilirken PKK’lı 
teröristlerin açtığı ateşle 
şehit olan Astsubay Baş-
çavuş Gökhan Altınalana 
(33) Niğde’de son yolcu-
luğuna uğurlandı. Altun-
hisar Ilçesi Hasandağı Ulukışla 
Köyü’nde düzenlenen törende 
baba Mehmet ve anne Şerife Altı-
nalana ile şehidin eşi Eriç AItı-
nalana, tabuta sarılarak gözyaşı 
döktü. Şehidin 5 yaşındaki kızı 

Evla’nın, elindeki bebe-
ğiyle tabuta dokunması, 
törene katılanların yüre-
ğini parçaladı. Ağabey 
Yüzbaşı Serkan Altına-
lana törende, “Canım 
kardeşim, yine bahar 
gelecek, bu fakir toprak-
lardan biz yeniden doğa-

cağız. Ant olsun ki bitmeyeceğiz, 
canım kardeşim. Ey soysuzlu-
ğun evlatları, bitmeyeceğiz, yine 
yürüyeceğiz. Üzerinize ant olsun” 
dedi. Şehit Altınalana köy mezar-
lığında toprağa verildi. n NİĞDE

Lice ve Hani’de terör örgütüne operasyon
DIYARBAKIR’ın Lice ve Hani 

ilçeleri kırsalında, aralarında 
üst düzey örgüt mensuplarının 
bulunduğu değerlendirilen PKK’lı 
teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, 
yardım ve yataklık eden kişilerin 
yakalanması, sığınak ve barınakların 

imha edilmesi için yeni operasyon 
başlatıldı. Operasyon öncesi 
Lice Ilçesi’ne bağlı Birlik, Şenlik, 
Ecemiş ve Daralan, Hani Ilçesi’ne 
bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, 
Kalaba ve Yukarı Turalı köylerinde 
sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Terör örgütü PKK’ya yönelik 
operasyona helikopter ve F-16’lar 
da destek verecek. 9 köyde 
belirlenen adreslerde aramalar 
yapılacağı ve operasyonun kısa 
süreceği öğrenildi.  
n Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR

Şehit kızı  
5 yaşındaki Evla.

Gökhan 
Altınalana


