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Gülmen-Özakça 
eylemine  

gazlı müdahale

BAŞKENT’te KHK’yla kamudan ihraç edilen 
ve açlık grevinde iken tutuklanan Nuriye 
Gülmen ile Semih Özakça’nın serbest 
bırakılması için eylemlerin yapıldığı Kızılay’da 
yine polis müdahalesi vardı. Bölgede sürekli 
görev yapan polis ekipleri, Ziya Gökalp 

Caddesi üzerinde toplanan ve Güvenpark’a 
yürümek isteyen gruba dağılma çağrısı  
yaptı. Ardından da biber gazı ile müdahale 
geldi. Eylemciler ara sokaklara dağıldı.  
Polis, dağılan gruptan 22’si kadın olmak  
üzere 43 kişiyi gözaltına aldı. n ANKARA

Cumhuriyet 
davası başlıyor
Cumhuriyet Gazetesi’nin 19 yönetici ve yazarına ‘terör örgütüne üye olmamakla 
birlikte örgüte yardım’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak

CUMHURİ-
YET Gazete-
si’nin yazar ve 
yöneticileri hak-
kında “silahlı 
terör örgütüne 
üye olmamakla 
birlikte örgüte 
yardım etmek” 
ve “hizmet nedeniyle güveni 
kötüye kullanmak” iddiasıyla 
açılan dava, bugün başlıyor. 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nin baktığı davada 12’si 
tutuklu, 2’si firari, 19 şüpheli 
hakkında 7.5 yıl ile 43 yıl ara-
sında hapis cezaları isteniyor. 
Sanıklar arasında Cumhuri-
yet Genel Yayın Yönetmeni 
Murat Sabuncu’nun yanı sıra 
gazetede çalışmayan Twit-
ter’daki “jeansbiri” hesa-
bının sahibi Ahmet Kemal 
Aydoğdu da yer alıyor. Çok 
sayıda basın örgütü temsilcisi 
ve gazeteci, Cumhuriyet çalı-
şanlarına destek için bugün 
İstanbul Adalet Sarayı’nın 
önünde olacaklarını açıkladı. 

‘YAYIN POLİTİKASI 
DEĞİŞTİ’
Gazetenin eski genel yayın 

yönetmeni Can Dündar’ın 
1 numaralı şüpheli olarak 
yer aldığı 274 sayfalık 
iddianamede, Cumhuriyet 
Vakfı’ndaki usulsüzlükler 
sonucu yönetiminin değiştiği, 
yayın politikasının ele 
geçirildiği, “terör örgütlerine 
hizmet eder şekilde bir yayın 
politikasının izlenmeye 
başlandığı” öne sürülüyor.

İddianamede, “Örgüt 
medya aracılığıyla giriş-
tiği algı operasyonunu özel-
likle Cumhuriyet Gazetesi 

üzerinden gerçekleştirmeyi 
arzulamıştır” denilerek “Bu 
aşamadan sonra vakıf tara-
fından belirlenen genel yayın 
yönetmenleri eliyle gazete 
FETÖ/PDY, PKK/KCK ve 
DHKP/C lehinde çalışan bir 
yayın organı haline getirilmiş-
tir. Genel yayın yönetmeninin  
vakıf yönetim kurulu tara-
fından belirlenip atanması 
sebebiyle bu süreçte yaşa-
nan yayın politikası değişikli-
ğinden ve haberlerin aktarılış 
şekillerinden yönetim kuru-
lunda bulunan tüm şüphelile-
rin sorumluluğu bulunduğu 
açıktır” ifadesi kullanıldı. 

İddianamede, sanıkların 
FETÖ’nün kriptolu ByLock 
haberleşme programını  
kullanan kişilerle yoğun  
irtibatının tespit edildiği,  
özellikle Kadri Gürsel’in  
92 ByLock kullanıcısı ile 
irtibatlı bulunduğu iddia 
edildi. Can Dündar’ın, adına 
kayıtlı 1 adet telefon hattın-
dan FETÖ şüphelileri Önder 
Aytaç, Ekrem Dumanlı, Savcı 
Muammer Akkaş ve Vali 
Hüseyin Avni Mutlu’yla  
irtibatlı olduğu belirtildi.

Büyükada toplantısına 2 tutuklama
İSTANBUL 

Büyükada’da toplantı 
yaptıkları sırada ihbar 
üzerine gözaltına 
alınan isimlerden daha 
sonra serbest bırakılan 
2’si daha tutuklandı. 
Tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılan, 
savcılığın itirazı  
üzerine haklarında 
yakalama kararı 
çıkarılan Nalan Erkem ve 
İlknur Üstün, çıkarıldıkları 
hâkimlikçe tutuklandı.

5 Temmuz’da Adalar İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekiple-
rinin gözaltına aldığı Ulus-
lararası Af Örgütü Türkiye 

Direktörü İdil Eser, 
Günal Kurşun, Özlem 
Dalkıran, Veli Acu, Ali 
Garavi ile Peter Steu-
dtner “terör örgütüne 
yardım ettiği’’ gerek-
çesiyle tutuklanmıştı. 
Nalan Erkem, Şeyhmus 
Özbekli, Nejat Taştan 
ve İlknur Üstün ise adli 
kontrol şartıyla serbest 
bırakılmıştı. Bu 4 kişi 

hakkında daha sonra tekrar 
yakalama kararı çıkarılmıştı. 
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Dosya No: 2017/1 İflas.
Müflisin Adı, Soyadı ve Adresi : ÖZYOLDAŞ MEFRUŞAT KIRTASİYE TEKSTİL OTOMOTİV TURİZM 
İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.(Antalya Kurumlar VD. 7180377766 ) ANTALYA
Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün67039 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ismi ve adresi yazılı Müflis 
Şirket’in Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 14.03.2017 Tarih ve 2014/989 Esas 2017/203 Karar sayılı 
dosyasından 14.03.2017 tarih saat 10.22 itibariyle karar verilmiştir. İcra ve İflas Kanununun 166. Maddesi 
gereğince tebliğ ve ilan olunur. 18.07.2017 

Basın : 640160 www.bik.gov.tr

ANTALYA 12. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
İFLASA İLİŞKİN İLAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

2016/10985 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, 329 Ada No, 4 Parsel No, Tahılpazarı Mahalle/Mevkii, 4 Nolu 
B.Bölümlü Büro Niteliğindeki taşınmaz
SAİR ÖZELLİKLERİ : Satışa konu 4 nolu bağımsız bölümün bulunduğu Basmacı İş Merkezi, Antalya 
İli, Muratpaşa İlçesi, Tahılpazarı Mahallesi, 329 Ada, 24 Parsel üzerinde betonarme karkas yapı 
tarzında zemin kat + 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Apartmanın asansörü yoktur. Merdiven ve sahanlık 
kaplaması renkli mermer, korkuluğu demir profildir. Apartmanın giriş kapısı demir kapıdır. 4 Nolu 
bağımsız bölüm kuzey- doğu - batı cepheli bir bürodur. İlgili belediyesindeki 30.12.1999 tarih ve 09 / 
16 nolu Genel İskân Belgesine göre 78,00 M2 yüzölçümlüdür. Alt katta salon, oda, mutfak, WC - duş, 
antre, üst çatı katında oda, teras mahalleri bulunmaktadır. Terasın yanları ve çatısı kapatılmıştır. Salon, 
odanın döşeme kaplaması laminat parke, diğer mahallerin döşeme kaplaması seramiktir. Dubleks 
merdiveni renkli mermer kaplamadır. Çatı katındaki mahallerin döşeme kaplaması seramiktir. Duvar 
ve tavan kaplamaları alçı sıva üzeri plastik badanadır. Islak zemin duvar kaplamaları tavana kadar 
seramik kaplamadır. Tavan köşelerinde kartonpiyer bulunmaktadır. Daire giriş kapısı çelik, iç kapı 
kasa ve kanadı ahşap paneldir. Pencere doğraması PVC olup, ısıcamlıdır. Mutfak tezgâhı mermerit 
olup, alt ve üstündeki dolaplar MDF dir. Banyoda duşa kabin bulunmaktadır. Elektrik ve suyu faaldir.
Adresi : Tahılpazarı Mahallesi, 454. Sokak, Basmacı İş Merkezi, No 4, Kat 2, Daire No: 3 Muratpaşa 
/ ANTALYA
Yüzölçümü : 78,00 M2
Arsa Payı : 12/64
İmar Durumu : Antalya Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.12.2016 tarih ve 
5370 / E.24910 sayılı cevabi yazısında parselin içinde bulunduğu alanda 5366 sayılı yıpranan tarih 
ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun 
kapsamında yenileme kararı alınmıştır.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki haciz, ipotek vs. Şerhlar
1. Satış Günü : 18/09/2017 günü 11:35 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 16/10/2017 günü 11:35 - 11:40 arası
Satış Yeri : Antalya 3. İcra Müdürlüğü Koridoru M. Paşa ANTALYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, 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 banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 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, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2016/10985 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur. 21/07/2017
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T.C. ANTALYA 3. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

PKK’nın 
alçakça katlet-
tiği Necmettin 
Öğretmen’in 
ardından Tunce-
li’de düzenlenen 
yürüyüşü çok 
anlamlı ve de 
çok tarihi bulu-
yorum. Bence 
Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği Ada-
let Yürüyüşü’nden çok daha değerli 
bir yürüyüştü Tunceli’deki yürüyüş. 
Tüm terör örgütlerinin yıllardan 
beridir insan kaynağı olarak gördüğü 
Dersim’de atılan bu çığlığın yerinde 
ve zamanında bir mesaj içerdiğini 
düşünüyorum. Dün bir dost sohbe-
tinde arkadaşlardan biri “Keşke  
o yürüyüşte Kürt siyasetinin sembol 
isimleri de olsaydı. Mesela Ahmet 
Türk ya da Leyla Zana yahut Sırrı 
Sakık! Daha anlamlı olurdu. Daha 
büyük ve daha çok fayda sağlardı” 
deyince üzerine konuştuk uzun 
uzun. Ve gördüm ki ben hariç, soh-
bettekilerin tamamında bu sembol 
isimlerin o yürüyüşe katılmamasının 
nedeni PKK’nın silahlarını onla-
ra doğrultacak olmasının verdiği 
korku görüşü hâkimdi. Onlara göre 

yani öldürülme 
korkusuyla Dersim 
yürüyüşüne katıl-
mamış bu isim-
ler. Biliyorum ki 
sizlerin de görüşü 
bu yönde ama 
kesinlikle doğru 
değil bu görüş 
değerli okurlarım.

Evet! Yürüyüşe katılmamalarının 
nedeni PKK’dan duydukları çekince 
ama bu çekincenin nedeni ölüm 
korkusu değil! Tek neden siyaset 
sahnesinden silinme endişesi!  
Kendi açılarından haklılar da...  
Zira Ahmet Türk veya diğer  
isimlerin Dersim’deki o yürüyüşe 
katılması demek, PKK’ya alenen,  
“Ben de artık size biat etmiyorum! 
Ben de sizin karşınızdayım! Lanet 
olsun size” anlamına gelirdi ki 
bu da siyaseten kendi ayaklarına 
kurşun sıkmak gibi bir şey olurdu. 
Yoksa onlar da biliyor bu son katli-
am çok alçakça, çok adice ama  
işte kahretsin kişisel çıkarlar her 
şeyin üzerinde geliyor ve kariyer-
lerini tehlikeye atmak istemedikleri 
için de böyle el mahkûm 3 may-
munu oynamayı tercih ediyorlar. 

Amigo 
gazeteciliğe 

tam gaz 
devam

HuffIngton Post’A  
bi HAller olmuş!

BU arada dün iktidara 
yakın medyada bu yürüyüş 
ile ilgili olumlu, çok güzel 
yorumlar yapılmıştı ancak bir 
yandan da Kemal Kılıçdaroğlu 
yürüyüşe katılmadığı için 
eleştirilmişti. Eleştirmek 
hakları... Eyvallah ama 
yaptıkları eleştiri hem haksız 
hem de yersiz! Zira zaten  
o yürüyüşü düzenleyen CHP 
Tunceli İl Örgütü. Katılan 
vekillerin tamamı CHP’li... 
Yani yürüyüş tamamen 
CHP’nin organizasyonu. 
Keşke Kemal Bey de 
katılsaydı ama katılamadı 
diye bu denli ağır eleştirilerin 
yapılması doğru değil. Kusura 
bakmasın iktidar yanlısı 
medya ama yine amigo 
kafasıyla hareket etmişlerdi 
dün yazıp çizdikleriyle. Bence 
bu yürüyüşte neden Kemal 
Bey’in olmadığını sorgulamak 
yerine AK Parti’den ya da 
MHP’den neden kimsenin 
olmadığını sorgulamak  
daha yerinde, hakkaniyetli  
ve insaflı bir yaklaşım olurdu. 

HER daim 
Türkiye aleyhine 
yazılar yazdırtıp 
Türkiye’yi 
karalayan dünyaca 
ünlü haber sitesi 
Huffington Post’çuların 
kafasına saksı mı düştü 
n’oldu bilmiyorum 
ama geçen gün ABD 
MUSİAD Başkanı 
Mustafa Tuncer’in bir 
makalesini yayınlamış. 
Tuncer’in, 15 Temmuz 

2016 hain darbe 
girişiminin yıldönümü 
sebebiyle kaleme aldığı 
yazıda, Türkiye’nin 
bölgesel ve küresel 
krizlerde hayati bir rolü 
olduğunun, krizlerin 
en zor noktasında 
aldığı sorumluluk ve 
liderlik vasfıyla bölgede 
hâlâ barış umutlarını 

yeşerttiğinin 
altını çizmiş kalın 
kalın... Açıkçası 
tam bir Türkiye 

düşmanı olan Huffington 
Post gibi bir sitede 
Türkiye hakkındaki 
doğruları ve gerçekleri 
aktardığı bu makale  
için Mustafa Tuncer’i 
tebrik ediyorum. Çok 
güzel bir lobicilik 
başarısı gerçekten. 
Umarım devamı gelir...

HDP’liler neden 
3 maymunu 

oynuyor?

Necmettin 
Yılmaz


