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HDP’li Binici  
dahil 9 kişiye 

dava açıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ankara İl 
Başkanı İbrahim Binici’nin de aralarında bulunduğu 
9 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” 
suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.  
İddianamede, şüphelilerden Ahmet Kaya ve Ramazan 
Güney’in Keçiören, Sincan ve Etimesgut’ta güvenlik güç-

lerine yönelik suikast tarzı eylem yapılması için toplantı 
yaptığı iddia edildi. İddianamede, bu ilçelerde Demokra-
tik Bölgeler Partisi adına para toplayan Güney’in, Eski-
şehir Yolu’nda MOBESE bulunmayan yerlerin keşfini 
yaptığı, PKK/KCK mensuplarını barındırabileceği yerler 
baktığı iddiaları da yer aldı. n Fevzi ÇAKIR/ANKARA 

T.C. BAYAT (ÇORUM) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2017/48 ESAS
Dava konusu Çorum İli Bayat İlçesi Toyhane Köyü Kavakkırı Mevkii, ...Pafta ... Ada 2176 Parsel (Eski
...Pafta .... Ada 2149 Parsel) numaralı taşınmazın, davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış
olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idarece 26/04/2017 tarihinde mahkememizin yukarıda esas
numarası yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare
adına tescili davası açılmış olup, duruşması mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır. 4650 Sayılı
Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 10/05/2017

Basın : 604479 www.bik.gov.tr

T.C. SİVAS KADASTRO MAHKEMESİ İLAN
SAYI : 2016/33 ESAS
Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;
Dahili Davalı 42946450778 T.C. no'lu Murat KARATAŞ'ın tüm aramalara rağmen açık adresinin bulu-
namaması nedeniyle Duruşma günü ve saatini bildirir tebligatın ve Yargıtay Bozma İlamının da tebliğ edil-
mesi gerekli olduğundan, Yargıtay Bozma İlamı ve duruşma günü ve saatini bildirir tebligatın da tebliği
yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. Basın : 604070 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

Teşvik almak için veli ve özel okul üçkâğıdı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) maa-

rif müfettişleri ve Sayıştay denetçileri, 
çeşitli illerde yaptıkları denetimlerde, 
bazı velilerin ve özel okulların gerçek 
dışı beyanlarla haksız eğitim ile öğretim 
desteği ödemesi sağladığını belirledi. 
MEB yetkililerinin konuya ilişkin yaptığı 
açıklamaya göre, gerçeğe aykırı gelir 
beyan eden veliler, bu beyanları sis-
teme eksik ve yanlış giren veya başarı 

belgesi ibraz etmediği halde öğrenci-
lere ilave puan veren özel okul yetkilileri 
hakkında cezai işlem uygulandı. Haksız 
teşvik verilen öğrencilerin destek öde-
meleri bakanlık tarafından kesildi.

KAPATMA CEZASI DA VAR 
Bakanlıkça özel okul teşviki olarak 

yapılan ödemeler, bunun gerçekleşti-
rildiği tarihten itibaren hesaplanacak 

gecikme zammı ile birlikte velilerden 
tahsil edilecek. Gerçeğe aykırı beyanda 
bulunan tarafın özel okul olması ve 
aynı fiilin tekrar edilmesi halinde  
kanun gereği okulun kurum açma 
izninin bakanlık tarafından iptali söz 
konusu olacak. 2017-2018 öğretim  
yılı için ağustos ayında gerçekleşecek 
eğitim ve öğretim desteği müracaat-
ları konusunda da velilerin ve özel  

okul yetkililerinin duyarlı davranmama-
ları halinde mağdur olacaklarını ifade 
eden MEB Bakanlığı yetkilileri, önü-
müzdeki süreçte destek ödemelerini 
daha sıkı denetime tabi tutacak.

Eğitim ve öğretim desteği 
kapsamında, özel okullarda  
öğrenim gören 313 bin 378 öğrenci 
adına MEB tarafından 2 bin 860- 
4 bin TL destek ödemesi yapılıyor.

BÜYÜK Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kurtuluş 
mücadelesini başlatmak için 
18 silah arkadaşıyla birlikte 
Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a ulaşması-
nın 98’inci yıldönümü, bütün 
yurtta etkinliklerle kutlanı-
yor. Büyükşehirlerde 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı nedeniyle festi-
valler düzenlenecek. Samsun 
ve İzmir’de 3 gün boyunca çok 
sayıda sanatçı konser verecek. 

İLK TÖREN ANITKABİR’DE
Ankara’daki resmi tören, 

saat 09.00’da Anıtkabir’e çelenk 
konulmasıyla başlayacak. Her 
19 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl 
da Türkiye’nin her bir yerinden 
binlerin buluşma noktasının 
Anıtkabir olması bekleniyor.

Samsun’daki program 
ise sabah 08.30’da Atatürk 
Anıtı’na çelenk konulması 
töreni ile başlayacak. Kentte 
Gençlik Festivali kapsamında 
3 günde 7 sanatçının sahne 
alacağı bir müzik şöleni 
gerçekleşecek.  Türk Yıldızları 
ve Solotürk, saat 16.00’da 
Samsun’da gösteri yapacak.

İstanbul’da ise resmi prog-
ramın yanı sıra ilçe belediye-
leri yürüyüşler ve konserler 
düzenleyecek. CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşe-
hir Belediyesi’nin Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenleyeceği 
etkinliğe katılacak ve Zübeyde 
Hanım Eğitim ve Kültür Evi’nin 

açılışını yapacak. Kılıçdaroğlu, 
daha sonra Hayko Cepkin kon-
serinde Ataşehirlilerle birlikte 
olacak. Kadıköy Belediyesi’nin 
etkinliğinde Manga, Maltepe 
Belediyesi’nin etkinliğinde ise 
Atiye konser verecek. İstan-
bul’da Beşiktaş Belediyesi’nin 
bu yıl 3’üncüsünü düzenlemeyi 
planladığı Beşiktaş Gençlik 
Festivali, güvenlik gerekçesiyle 
valilik tarafından iptal edildi. 

İZMİR’DE BULUŞMA
İzmir Büyükşehir Beledi-

yesi de gençler için 3 günlük 
çok özel bir etkinlik hazırladı. 
18-19-20 Mayıs’ta konserler 
ve spor etkinlikleriyle ger-
çekleşecek olan İzmir Genç-
lik Festivali için İzmir ve İzmir 
dışından 46 farklı üniversite-
den gelen bin 200 öğrenci, İnci-
raltı Kent Ormanı’nda çadır 
kurdu. Festival kapsamında 
Şebnem Ferah ile Mor ve Ötesi 
konserleri olacak. İzmir Vali-
liği, gençlerin gösteri yapacağı 
eğlence kısmını Sakar Geçi-
di’nde 24 kişinin yaşamını 
yitirmesi nedeniyle program-
dan çıkardı. İzmir’in ilçele-
rinde ve diğer Ege kentlerinde 
de Haluk Levent, Emre  
Aydın, Feridun Düzağaç,  
İrem Derici konserler verecek.

Türkiye’nin diğer 
kentlerinde de 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı nedeniyle 
gençlik festivalleri, yürüyüşler 
ve konserler düzenlenecek.

Türkiye Ata’sını anıyor

BUGÜN 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 98’inci yılında Türkiye genelinde düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.  
İlk tören Ankara’da, saat 09.00’da Anıtkabir’e çelenk konulmasıyla başlayacak. CHP ise Ankara ve İstanbul’da yürüyüş düzenleyecek

CHP’DEN YÜRÜYÜŞ
CHP, bazı yerlerde alı-

nan yasaklama kararlarına 
rağmen 19 Mayıs’ı yürüyüş 
ve etkinliklerle kutlayacak. 
Ankara ve İstanbul’da düzen-
lenecek etkinlik ve yürü-
yüşlere CHP Lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu da katılacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı 
kutlamaları çerçevesinde 
CHP’de en önemli etkinlik-
lerden biri Ankara’da ger-
çekleştirilecek. Milletvekilleri, 
parti yöneticileri ve vatandaş-
lar, Güvenpark’tan Anıkabir’e 
yürüyecek. Yürüyüşe, Kılıç-
daroğlu da katılacak. CHP 

Lideri, Ankara’daki yürüyüşün 
ardından İstanbul’a geçecek.

19 MAYIS MESAJI
Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma, Gençlik  
ve Spor Bayramı dolayısıyla  
bir mesaj yayınladı. CHP 
Lideri, mesajında “19 Mayıs 
Bayramı’nı türlü yöntem-
lerle önemsizleştirmeye  
çalışanlar, bayram kutlama-
larını yasaklayanlar, özgür-
lük ve bağımsızlık iradesini 
kabullenemeyen odaklardır. 
Bu odakların amaçlarına  
ulaşamayacağı açıktır” ifa-
desini kullandı. n ANKARA

Vazgeçin artık 
bu eziklikten! 
MALUMUNUZ... Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın, ABD’nin çiçeği burnundaki 
yeni Başkan’ı Trump ile görüşmesinin 
yankıları devam ediyor. Herkes kendine 
göre bir kaftan biçiyor bu görüşmeye. 
Tabii baktığı siyasi pencereden...

Erdoğan muhaliflerine göre  
Trump’ın Erdoğan’la, 20 dakikası  
baş başa (çalışma yemeğiyle birlikte)  
2 saat 45 dakika görüşmesi,  
Türkiye Cumhuriyeti’nin prestiji 
açısından itibar kaybıymış falan 
filan. Erdoğan taraftarlarına göre ise 
Trump’ın Sayın Cumhurbaşkanı’mızı 
Beyaz Saray’ın kapısında karşılaması, 
tokalaşırken elini kuvvetlice  
sıkması filan büyük bir jestmiş.

KÜÇÜMSEYENLER  
FARKINDA DEĞİL
Hiç kusura bakmasınlar, ama bu her 

iki tarafın bakış açısından da eziklik 
duygusu fışkırıyor. Bir kere 2 saat  
45 dakika süren görüşmeyi 
küçümseyenler farkında değiller ki 
aslında üzerinde yaşadıkları toprakları 
aşağılıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni yani!

Çünkü Erdoğan, kendisinin de 
bir söyleşide gazetecilere dediği gibi 
Çatladıkapı Mahallesi’nin muhtarı 
değil nihayetinde. O, bu ülkenin 
Cumhurbaşkanı ve eğer ABD tarafından 
bir saygısızlık, terbiyesizlik yapılmışsa 
bu Erdoğan’ın şahsına değil, Türkiye 
Cumhuriyeti kimliğine sahip 80 
milyonun tamamına yapılmıştır. Bana 
yani... Benim milletime, ülkeme!

O yüzden, “Ha ha ha! Trump  
şu kadar az zaman ayırdı” deyip  
haz almanın çok aşağılık bir tavır 
olduğunu söylemek istiyorum.  
Hangi görüşte, konumu ve statüsü  
ne olursa olsun fark etmez...

Kimse, ABD’deki ya da başka 
bir ülkedeki yöneticinin, benim 
Cumhurbaşkanı’ma, Başbakan’ıma ya da 
ülkemi temsil yetkisi olan herhangi bir 
kişiye gösterdiği muameleyi kendisine 
siyasi malzeme yapamaz. Bunu 
yapanlar, yaşadığı ülkenin öneminin, 
büyüklüğünün farkında olmayan ezik 
insanlardır ve bunlara müsamaha 
göstermek asla söz konusu değildir.

Gelelim diğer tarafa... Yani 
“Waaawww... Trump, Erdoğan’ın elini 
sıkarken uzun tuttu... Sarayın kapısında 
karşıladı... Yemek yedi. Yerken hep 
güldü. Dedi ki: Sayın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı ağırlamaktan şeref duydum” 
sözleri üzerinden haz alanlar.

DUA EDİN TÜRKİYE VAR
Bu da ezikliğin bir başka türü.  

Ne olacaktı yani pardon? ABD Başkanı 
diye benim ülkemin Cumhurbaşkanı’nı 
bekletecek miydi? Ya da elini sıkmayıp 
dirseğini mi uzatacaktı? Niye bu  
kadar abartıyorsunuz arkadaşlar?  
Niçin büyütüyorsunuz bu son derece 
olağan görüşmenin detaylarını?

Yahu siz mi farkında değilsiniz  
ben mi başka yerden bakıyorum,  
ama Trump ve ülkesi ABD, Türkiye’ye 
mecbur kardeşim! Dua etsinler ki 
burada Türkiye diye bir devlet var. 
Yatsınlar kalksınlar ki Batı’dan nefret 
eden terörün ve teröristlerin menbaının 
önünde kapı gibi duran bu ülke var.

Türkiye bu lokasyonda olmasaydı 
acaba Batı ne halde olurdu, hiç 
düşündünüz mü? Resmen sigorta 
gibiyiz biz, sadece ABD için değil,  
tüm Batı dünyası için. Ortadoğu ve 
İslam coğrafyası ile onlar arasında  
adeta supap görevi üstlenmişiz.  
Bugün arada Türkiye olmasaydı,  
sizce Avrupa ülkeleri ya da Amerika  
bu kadar huzurlu olabilir miydi?

Düşünsenize, Avrupa’nın sınır 
komşusu İran ya da Suriye veya  
Irak! Ben düşünemedim. 
Düşünemiyorum daha doğrusu. Çünkü 
o zaman sanırım dünyada savaşlar  
hiç bitmez, silahlar asla susmazdı! 

JANDARMA Genel 
Komutanlığı, kuruluşu-
nun 178. yıldönümü etkin-
likleri kapsamında 5 bin 
754 kişinin katılımıyla ger-
çekleştirilen “Bir Yazarın 
Kitap Dinletisinde En Fazla 
Okurun Katılımı” etkin-
liğiyle Guinness Rekor-
lar Kitabı’na girmeye hak 
kazandı. Kesintisiz 1 saat 
süren rekor denemesinde, 
katılımcılar, Jandarma 
Binbaşı Ömer Gürdal’ın yüksek sesle 
okuduğu “Ayyıldız Ruhu” isimli kitabı 
yerlerinden takip etti. Katılımcıların takibi, 
alanda kurulan kamera ve insansız hava 
araçlarıyla Guinness yetkililerince izlendi. 
Bu kayıtlar, rekor denemesinin geçerli 

sayılabilmesinin ön koşulu 
sayıldı ve değerlendirmeye 
alındı. Değerlendirme 
sonucunda Guinness yet-
kilileri, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi’nin, 
Almanya’nın 5 bin 405 kişi-
lik “Bir Yazarın Kitap Din-
letisinde En Fazla Okurun 
Katılımı” rekorunu 5 bin 
754 kişilik katılımla geç-
tiğini bildirdi. Katılımcı-
lar, rekoru Türk bayrakları 

ve “En büyük jandarma” sloganlarıyla 
kutladı. Denemenin tamamlanmasının 
ardından katılımcılar, kendilerine kitapla 
birlikte verilen ayraçların arka yüzüne 
dilek ve temennilerini yazıp imzalayarak 
eserleri toplama noktasına teslim etti.

Jandarma Guinness  
Rekorlar Kitabı’nda


