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HAK' C Soz qelı mı , yı ne Beşiktaş ı n onceki düzeninin,

laven Bilic, futbola alı şı lmı şı n dı şı nda ba-
kan bir teknik adam. Gerçekleri açı k sözlü-
lükle dile getiriyor. Bu da onu, sözlerine

değer verilen, güvenilir kişi kı lı yor. "Mazeret
bulma", "sorumlulukları  başkası na yı kma",
“özeleştiriden kaçı nma" gibi edimlerin geniş
yer tuttuğu futbol kültürümüzde tam da en çok
ihtiyaç duyulan bir figür konumunda... Futbol,
kı sı r çekişmelerden kurtulacak. insanları n ilgisi-
ni çekmeyi ve kitleleri heyecanlandı rmayı  sür-
dürecekse bu, Bilic gibi futbola gerçekçi ve dü-
rüst gözle hakahilen kişiler sayesinde gerçekle-
şecek...

Geçtiğimiz hafta Balı kesirspor ile oynadı kla-
rı  maçtan sonra birqazeteci Bilic'e, Ersan'ı n go-
le giden Sercan) düşürdüğü pozisyonla ilgili
olarak ne düşündüğünü soruyor. Bilic'in yanı tı ,
duymaya pek alı şkı n olduğumuz türden değil:
“Ersan'ı n pozisyonu kı rmı zı  karttı . Hakem o po-
zisyonda hata yaptı ."

Takı mı nı n 1-0 galip geldiği maçı n ardı ndan
yaptı ğı  bu açı klama, Bilic'in hak ve adalet kav^
ramları yla ne kadarsahici bir ilişki kurduğunun
yanı  sı ra yüksek özgüveninin de göstergesi...

Hak ve adalet kavramları , özellikle dört bii-
yük kulübün yöneticilerinin dilinden düşmez.
Ne zaman hakem hatası  mağduru olsalar, he-
men çeşitli komplo teorileri eşliğinde zı rvala-
maya haşlarlar... Önlerini kesmek. başarı lı  olma-
ları nı  engellemek isteyen birtakı m karanlı k güç
lerin varlı ğı ndan şikayet ederken bir yandan da
“hak ve adalet istiyoruz" minvalinden naralar
atarlar. Hatta daha ileri gidip isyanları na(!) teh-
dit ve şantaj boyutu eklemekten de geri dur-
mazlar. Ama tabii artı k birer klişeye dönüşmüş
bu tür söylemleri şuursuz taraftarlar dı şı nda
ciddiye alan pek kimse kalmadı . Yöneticilerin,
sadece kendi canları  yandı ğı nda ses çı kardı ğı nı
herkes biliyorçünkü...

Gerek tribündeki taraftarları , gerekse de yö-
neticilerinin lobi gücü sayesinde hakemler üze-
rinde en büyük baskı yı  kendileri yarattı kları

hafta istanbul Olimpiyat Stadrnda Eski-
şehirspor ile oynadı ğı  karşı laşmada hakemler
ciddi hatalaryaplı lar. Eskişehirsporun nizami
bir golü ofsayt gerekçesiyle haksı z yere iptal
edilmekte kalmadı  bir de son dakikalarda kı rmı -

zı -siyahlı  ekibin penaltı sı  verilmedi.
Kendi aleyhlerine yapı lan her hakem hatası -

nı n ardı ndan "hak, adalet istiyoruz" diye ortalı -
ğı  velveleye veren Beşiktaşlı  yöneticilerden bu
kez hiç ses çı kmadı . Ne de olsa hakları  yenen.
mağdur pozisyonuna düşen kendileri değildi.
Bu yüzden de tepki göstermelerine. birtakı m
karanlı k güçlere gönderme yapmaları na hiç ge-
rek yoktu elbette!..

Her fı rsatta haktan, adaletten söz eden yö-
neticilerin, inandı rı cı  olabilmeleri için mağdur
kim olursa olsun aynı  tepkiyi vermeleri gerek-
mez mi7..

Yöneticiler hak ve adaleti sadece kendileri

için talep ediyorlar. Başkaları nı n hakkı  yendi-
ğinde sessiz kalmaları ndan bunu anlı yoruz. Ta-
bii bu da hak ve adalet konusunda tüm söyle
diklerinin inandı rı cı lı ğı nı  sı fı rlı yor. Sadece kendi
canları  yandı ğı nda haktan, adaletten söz eden-
lerin samimiyetine. duyarlı lı ğı na inanı labilir
mi7..

Oysa maçtan sonra yapı lacak, "Bugün hake-
min hatalı  kararları  sayesinde bu maçtan bir
puan çı kardı k. inandı ğı mı z değerler adı na Eski-
şehirsporun uğradı ğı  haksı zlı ğa dikkat çekmeyi
zorunlu hissediyoruz" şeklinde bir açı klama, ay-
nı  yöneticilerin bundan sonraki söyleyecekleri-
ne de inandı rı cı lı k ve güven kazandı rabilirdi...

Bilic işte bu yüzden farklı  ve değerli bir tek-
nik adam. Hak ve adalet kavramları nı n mazeret

ya da taraftarları  kı şkı rtma aracı  olarak kulla-
nı lmayacağı  yeni bir futbol kültürüne ancak Bi-
lic gibi cesur kişiliklerle ulaşatı iliriz.

Hı rvatistanlı  teknik adamı n farklı lı ğı nı  her
şart altı nda korumayı  başarması nı  ve futbolun
diğeraktörlerinin de onu örnek alması nı  dileye-
lim

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU
MAU GENEL KURUL ÇAĞRISI ve GUNDEMI

Yönetim Kurulumuzun 07.10.2014 gün ve 2014 / 8 sayı lı  kararı  ile 19?/2012 tarihli ve
28858 sayı lı  Resmi Gazetelde yayı mlanan Bağı msı z Spor Federasyonları rı ı n Çalı şma
Usul ve Esasları  Hakkı nda Yönetmeliğin 10.maddesi (1) fı krası  c. bendi kapsamı nda.
Türkiye Otomobil Sporları  Federasyonu'nun; Mali Genel Kurulu 12 Kası m 2014 Çar-
şamba günü saat 11 :00'de Üniversiteler Mah 1599 Cad.No:6, 06800 Ankara adresin-
de BİLKENT Hotelde yapı lacak olup, çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantı nı n 13 Ka-

sim 2014 Perşembe günü aynı  yerde ve saatte çoğunluk aranmaksı zı n
yapı lması na karar verilmiştir.

Mali Genel Kurul toplantı sı  duyuruları  Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde
(https://sgm.gsb.gov.tr) ve Feclerasyonumuz resmi internet sitesinde (vı Nvvv.tos-

fed.org,tr) yapı lacaktı r. Genel Kurul üyelerinin kayı t işlemleri belirtilen adreste, 11:00-
12:30 saatleri arası nda yapı lacaktı r. l?mlik ibraz etmek zorunluluğu olması  nedeniyle,

üyelerin TİC kimlik belgelerini yanları nda bulundurmaları  gerekmektedir.
Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur.

saygı ı anmı zı e
Türkiye Otomobil Sporları  Federasyonu

Yönetim Kı ı ulu

GUNDEM
1.Hazirun oetvellerinin olelegeler tarafı ndan imzalanması , toplantı  yeter sayı sı nı n bu-
lunduğunun ilanı
2. Açı lı ş, Saygı  Duruşu ve İstiklal Marşı lnı n okunması ,
3. Divan Başkanı  ve Divan Üyelerinin (1 Başkan ve 2 üye )seçimi;
4. Mali Genel Kurul Divan Kuruluna Genel Kurul tutanakları nı  imzalama yetkisi veril-
mesi, Gündemin okunması  ve oylanması ,
5. Federasyon Başkanı nı n konuşması ,
6. Yönetim Kurulunun 05 / 07 /2013 - 31 /12 /2013 dönemi ile 01 /01 /2014- 01 /

10 / 2014 dönemine ilişkin faaliyet raporu ve mali raporun okunması . görüşülmesi ve
yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası .
7. Denetim Kurulu'nun 05 / 07/2013-31 / 12 /2013 dönemi ile 01 /01 /2014 -01 /

10 / 2014 dönemlerine ilişkin raporunun okunması , görüşülmesi ve ibrası ,
8, 01 /10 / 2014-31 /12 /2014 dönemi ile 01 /01 /2015-30/10/2016 dönemi bütçe
tasarı ları  ve faaliyet programları nı n görüşülmesi ve onaylanması ,
9. Gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arası nda değişiklik yapma konusunda seçi-
len Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
10. Seçilen Yönetim Kuruluna Federasyonun borçlanması . taşı nmaz mal alı mı , satı l-
ması  ve kiralanması  ile uluslararası  Federasyona karşı  mali taahhütlerde bulunmak
için yetki verilmesi,
11. Dilekler ve kapanı ş.

Aftı nãumpfajı rı a 50 metre mesafede;
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Celal Optik

SGK

Teli 0 (312) 424 05 24
GSMZ Û (533) 574 20 58

Celal Özmen

Karanfil Sokak
Gama Zafir Iş Merkezi

AŞS GLIGI
Parti İlçe Yöneticimiz

Sinan Parlak'ı n eniştesi

İbrahim Varyemez
vefat etmiştir Arkadaşı mı zı n

acı sı nı  paylaşı r
Ailesine ve yakı nları na başsağlı ğı

dileriz.

Emek Pcı riisi

Ncı rjı ı lere İlçe
Orgülü

Seri ilanlar
reklam@evrensel.net

TEL: 0.212.589 34 06 - FAX; 0.212.587 36 60

Kelimßí 1.5 -TL, zayi ilanları  kelimesi 1-TL,

NUFÜS cüzdanı mı  kaybettim. Hûkümsüzdür.
Çstlrı _l(arateş
NUFUS cüzdanı mı  kaybettim. Hükümsüzdür.
Vechl Doğan

Emek Partisi Ceyhan ilçe Başkanı
Hüseyin Muhacir'in babası

İbrahim Muhacir
hayatı nı  kaybetmiştir.

Arkadaşı mı zı n, ailesinin ve yakı n-
ları nı n acı sı nı  paylaşı yoruz.

Eı aı ek Poı rlisi Açlcı ı ı cı
II ve _Çeyhun Ilçe

tati?niz için .fı ízkrí ?e??yaruz.

wvvw didîmgbhotel com/tr
Jllftı n?um m?. kara/?ofcı í 72 slê. no: 3 ı üa?m

Tefefon 0256 813 21 67 & 0532 672 35 80

MALATYA 2.ASUYE HUKUK MAHKEMESI

ESAS NO : 2014/305
İLAN

Davacı  Malatya Belediye Başkanlı ğı  vekilleri tarafı ndan davalı lar Hidat İpek; Erhan
Şahin, Kazı m Şahin, Cengiz Şahin ve Fuat Seçkin aleyhine açmı ş olduğu ltirazı n iptali
davası  nedeniyle;

Davah TÇ.Kim_No:59434141988 TC. Kim.nolu Ahmet ve Zeynep'ten olma 1967
doğumlu HIDAIIE Lg dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat yapı lamamı ş,
geçerli adresinin zabı taca da tespit edilemediğinden, tebligatı n ilanen yapı lması na
karar verilmiştir

Duruşmanı n bı rakı ldı ğı  25/12/2014 günü saat: 0950'de duruşmada bizzat hazı r
bulunmanı z, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz. aksi taktirde HMK'nin
147/2.maddesi uyarı nca yargı lamaya yokluğunuzda devam olunacağı  hususu, dava
dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur 25/09/2014

TİC. HINIS KADASTRO MAHKEMESİ

ı zsı ı s NO z 2008/230
ı ‹ı ı ı =ı An ı ı o z 2013/102 _

ı uuı

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nda yapı lan
yargı lama sonunda 19/12/2013 gün 2008/230 Esas 2013/102 Karar sayı lı  karar ile
dava konusu Erzurum lli Hı nı s ilçesi Sı ldı z Köyü 102 ada 2, 4, 5, 7, 16, 17 parsel;
aynı  yer 113 ada 2, 7, 11 parsel ve aynı  yer 112 ada 74 ve 76 parsel sayı lı  taşı nma-
zlarla ilgili açı lan davanı n subut bulmaması  nedeniyle reddi ile dava konusu parsellerin
30.240/3.175.200 pay oranı nda Hüseyin kı zı  Benefşenin l‹ı zı  davalı  Türkan Bozkurt'a,
diğer davalı lara da payları  oranı nda adları na tapuya kayı t ve tesciline. birleşen
2008/229 Esas sayı lı  dava dosyası na konu 113 ada 8 parsele ilişkin açı lan davanı n
feragat nedeniyle reddi ile dava konusu parselin 756/34.020 pay oranı nda Hüseyin kı zı
Benefşenin kı zı  davalı  Türkan Bozkurt'a, diğer davalı lara da payları  oranı nda tapuya
kayı t ve tesciline karar verilmiş olup; Ali Abas ve Benefşe kı zı , 02/03/1957 doğumlu,
T025795698966 kimlik numaralı  davalı  Türkan Bozkurtla karann tebliği yerine
geçmek üzere ilanen tebliğ olunur 12/02/2014

Tüm Resmi Kurumlar K ı zı la y/ANKARANo: 4/49 orgüı ü
Bankalarla anlaşmalı dı r

T.0. Ni DE SULH HUKUK MAHKEMESINDEN T.C. ISTANBl.l_ ANADOLU 10. AILE MAHKEMESFNDEN

Sayı  : 2014/3 Esas ILAN 19/09/2014 ESAS Nem :i ES!! I
Davacı  Adem Yerlikaya vekili Niğde Barosu Avukalları ndan Av. Okan Yı ldı rı m tarafı ndan ILAN

davalı lar Yasemin Koyun (Poyraz) ve arkadaşları  aleyhine mahkememize açı lan Niğde ili
merkez kı rbağları  mahallesi 20. cilt 1880 sayia1698 ada 8 parsel sayı lı  taşı nmazı n
satı larak ortaklı ğı n giderilmesi istemine ilişkin mahkememizde açı lan ortaklı ğı n gider-
ilmesi (Paylı  Mülkiyette) davası  nedeniyle;

Aşağı da ismi, kimlik bilgileri ve adresi yazı lı  bulunan davalı  Yasemin Koyun (Poyraz) la
ön inceleme tensip zaptı  ve dava dilekçesi ekli davetiye tebliğ edilemediğinden, yapı lan
araştı rmalar da da tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar
verilmiş olmakla, davalı  Yasemin Koyun (Poyraz)' a ön inceleme tensip zaptı  ve dava
dilekçesi ekli meşruhatlı  davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalı k cevap süresinin
bulunduğu. aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaları n tamamı  sayı lacağı
hususu, ön inceleme tensip zaptı  ve dava dilekçesi ekli tebligat yerine kain olmak üzere
ilanen tebliğ olunur. 19/08/2014

QAVALI: _
1-YASEMIN KOYUN (POYRAZ) Tc: 10367905832
Duran ve Vuslat kı zı  1965 d.lu 42697 Solingen Jupiter WEG 11/ALMANYA

Davacı  HULYA SEVEN ile Davalı  UMIT SEVEN arası nda mahkememizde görülmekte
olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsı lması  Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli))
davası nı n yapı lan duruşmaları  sonunda verilen 15.05.2013 tarih ve 2010/425 esas,
2013/364 karar sayı lı  karar uyarı nca;

1- Gerekçesi açı klandı ğı üzere DAVANIN KABULU ile,
2- BOLU _lli, MUDURNU ilçesi; AKYOKUŞ, Cil1260.Hane253.BSN:6`da nüfusa kayı tlı ,

HAMIT ve UNZULEfden olma, Taşköprü 03/10/1985 doğumlu, 13436535954 TİC
numaralı  davacı  HULYA SEVEN ile aynı  hanede nüfusa kayı tlı , NECIP ve HANlEElden
olma, Mudurnu 01/01/1983 doğumlu, 10081916398 TC numaralı  davalı  UMIT
SEVEN'in TM.K. 166/1 maddesi uyarı nca BDŞANMALARINA.

3- Tarafları n_müşterekçocukları  15.01,2001 doğumlu UMUT SEVEN ile _03.05.2004
doğumlu RABIA SEVEN'IN VELAYETLERININ DAVACI ANNEYE VERILMESINE,

4- Her ayı n 1. ve 3.haf1aları nda Cumartesi günü saat: 09.00ldan; ertesi Pazar günü
saat: 17.00lye kadar; her sene dini bayramları n 2.günü sabah saat: 09.00ldan, 3.günü

saat: 17.00lye kadar, her sene 01-31 Temmuz tarihleri arası nda küçükler_UMUT ŞEVEN
ı ı e RABlA__SEVEN`in DAVACI ANNEDEN ALı _ı ı ARAk, D_AVALl ı 3ABAYA VERILMESI iLE
ŞÅHŞI MUNASEBETIN KURULMASINA, SURE BITIMINDE YINE DAVACI ÅNNEYE

T.G. HlNlS KADASTRO MAI-IKEMESI resuı vı  Eoı uvı esı ı ı e,
5- Davacı  tarafı ndan adli müzaharet kararı  verilinceye kadar yapı lan müstenidatı

ESAS NO ¦ 2003ƒz30 dosyada bulunan (73,0) TL. yargı lama giderinin DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA
KARAR ND ¦ 2013/102 VER"-|V|E5|NEı

İLAN _ _ 6- Davacı nı n adli müzaharetten yararlanması  nedeniyle relsen yapı lan müstenidatı
Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespke itiraza ilişkin) davası nda yapı lan šl0Sl/alla lllllllll?ll (255ı Ûl) Tl-~ Yälüllêm? Qlüeflfllfl DÅVÅUDÅN Ål-İNÅRÅK H/-\ZlNEYE

yargı lama sonunda 19/12/2013 gün 2008/230 Esas 2013/102 Karar sayı lı  karar ile dava IRAT KAYDINA.
konusu Erzurum lli Hı nı s ilçesi Sı ldı z Köyü 102 ada 2. 4. 5, 7, 16. 17 parsel; aynı  yer 113 _7- Ü?v?ll lf=1l?fIH_ü?? V?lîll?ll ll?fllšllgl bil Yafgll?m? Qlll?fl bulü?mãülğl?d?? bll llllßllßl?
ada 2, 7, 11 parsel ve aynı  yer 112 ada 74 ve 76 parsel sayı lı  taşı nmazlarla ilgili açı lan blf k?l?l V?fll?lfl?lll? YER ÛLMÅDİGİNÅ- _ _ _
davanı n subut bulmaması  nedeniyle reddi ile dava konusu parsellerin 30.240/3.175.200 Ü?l/?lîl l?l?llllllflll Y?lllll?ll Qlllel ?V_?ll5lllll?ll k?l?ll mllfl?llll k?l?llll keslllleêlllesllle
pay oranı nda Hüseyin kı zı  Benefşelnin oğlu davalı  Nihat Bozkurt'a, diğer davalı lara da pay- llll-llealflifl l?lell ll?lllld? Cl?llãlßll/H IÅDESINEY _ .
ları  oranı nda adları na tapuya kayı t ve tesciline, birleşen 2008/229 Esas sayı lı  dava 9- Baklye 7,15 İL- ll3lTl ll?llîllilll llil)/?llflall allnêlf?k l'l§iZ_Il'lf'l)/9
dosyası na konu 113 adaB parsele ilişkin açı lan davanı n feragat nedeniyle reddi ile dava İÛQ Kğlfğllll l<Qf$llll9§Ftle5lllfl.lllUll*ll<lP lkl lšlsğllkll Slllšllllllll 99le9l l§lll ll9lll Nllflls
konusu parselin 756/34.020 pay oranı nda Hüseyin kı zı  Benefşe'nin oğlu davalı  Nihat lllllldulllllllllle GQNÜEl1ll-MEŞİNE k?l?lyelllmlã °lllP_l§ llll lffll?llll ll21V?ll Ult/ll'lf_3EYEl`l`9
Bozkurtla, diğer davalı lara da payları  oranı nda tapuya kayı t ve tesciline karar verilmiş olup; ll?lllll _Y?Yl"l30dl9l_l3fll¬İ§l'l_ lllbäle? l_5 Qllll 500121 lElJll9 l'{CllllTll§_52lVll30&Ql. İêbllšl l?lllllll'
Ali Abas ve Beneişe oğlu, 02/02/1965 doğumlu, TG:25714701692 kimlik numaralı  davalı  dell lllll?llš?jfl til-lll lçellğllllle lem)/'Z Y0lllllllll ?9lk °lllU9ll HKS' ll?lll? k?l?llll bll h?llyle
Nihat Bozkuri'a kararı n tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/02/2014 kesllllllêe?egl llllllell lellllêl Ullllllll-

'l""' """""'l"“l"""" llllsl" ll"'"'-l'l*ll°l'-l'l
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Tokat'ta Ülkü Ocaklan'nın yeni temsilcilikleri açıldı
TOKATın Artova ve Yesilyurt llçelerin-

ck" Ülkü Ocaklan'nın ycni hiznıt't binala-
nnın açılısı yapıklı.

Tokafın Artova Hçesi'ndc Ülkü (X-akla-
n larafınclan yeni tefriş edilcn hizmet bi-
nası MHP Merkez Disiplin Kıımlıı Sekre-
leri Yiieel Hıılut, MHP Tokat tl Baskanı
Fatih lVmirkol, Toküt Ülkü Ocaklan
Baskanı Onıır Çalıskan ve tl Genel Mec-
lisi üyclcrinin dc ha/tr bulundugu prog-
ram kapsamıncla açıldı. Açılış sonmsıncla
kısa l>ir konuşma yapan MHI' Mcrktv. I)i-
siplin Kunılıı Sekrcteri Yücel Bulul "Ülkü
Ocaklan geride kalan 40 yılı askm tecrü-
besiyle hemen hcr kcsim tarafından var-
lık gerekçeleri anlasıhnıs ve kabııl ccltlnıi^
köklii bir kunımclur. Türkiye'nin hcr

hangi bir iliniıı, unulıılmuş bir ilçesindc
Ülkü Ocaklannın ısıklan yanıyorsa kiııı-
scnin şüphesi olmasin ki, henüz hiç bir
şcy bitmiş degildir. Hi/lcr Ülkü (Xaklı-
yı/.. Bu ocaklardan yetiştik vc Ülkü
Ocaklı olmakla hcr zaman iftihar ettik.
Cenalvı Allah ocaklanmızın İK'rekctini
artırsın, flkir vc iman kalclcri olacak ycni
ncsillcrin bu lx'reketli ocaklardan yetis-
mesini nasip etsin. Yeni hizmet binasının
oluştunılmasına cmegi geçen hcr kim
varsa hcr birindcn Allah ayn ayır razı ol-
sıın" clccli.

Yaklaşık 20 yıl sonra Ülkü (X"aklannın
açılması Yeşilyurt llçcsindc coskuyla kar-
şılandı. Kalalvalık bir topluluk tarafından
lckbirlcr vc coskulu sloganlar eşliğindc

gerçeklesen açılıs sonrasında MHP Mcr-
kcz Disiplin Kıımlu Sckrclcri Yikcl Hıı-
lut, MHP Tokat II Baskanı l-'atilı lX-ıııir-
kol, Tokat Ülkü Ocaklan Baskanı Onıır

Çalıskan vc 11 ucncl Meclisi üyclcri llçe
Hmniyct Müdiirlügüne kısa bir ziyarct
gerçckleştircrek Hmniyet Mcasuplanna
çalışmalannda basanlar dilcdi.

"Hiç kimse bizi dipsiz
kuyuya çekemeyecektir"

MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak aklın,
uzlaşmanın, kucaklaşmanın ve milli çıkarların yanındayız" dedi. İstanbul'da yaşanan olaylarla
ilgili açıklama yapan Karataş, "Hiç kimse bizi dipsiz kuyuya çekemeyecektir. " diye uyardı

MHP Istanbul tl Baskanı Mehmet
Bülent Karalaşjstanbul'da yaşanan
elim olaylarla ilgili, "Ayn el Arap lxı-
hanesiylc Türkiye'mizde yaşanan son
günlertleki olaylar gcisteriyor ki terör-
le nıüzakeıe oİmaz mücadele olıır.

Cîüclii devletler hcr daim mücadele-
lcrin sonucunda terörii bitirmişlcrdir.
Müzakere süreci bunları o kadar şı-
martmış ki Türk ordusuyla birlikte
İŞİD lerör örgütünü bitirnıek adma
birliktclik talebinde bulunabiliyorlar.

Terör örgütünün Ayn el Arap ile il-
gili yapmıs oldugıı eylenıler, talan ve
fahripJere ragmcn TTürkiye'de yasayan
Küıt valandaşlarıınızın duruşu ve tav-
rından dolayı PKK tcrör öıgütii ger-
çck manacla amacına ve emeline ula-
şamamıstır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırla-
rında yaşayan tüın vatandaşlarımız
hilmclidirlcr ki Küıt vatandaşlarımız
ile PKK'yı ayırt ctmek gerekmektedir.
PKK Türkiyc'de yapmış olduğu olay-
larla öncelikle Kiirt vatandaşlarımızın
nefretini kazanmıştır. Demokratik
hak talebi olanlar hastanc, ambulans,
okul yakar mı?

Bunlann hepsi birer kıskırtıcı eylem
planıdır. Türkiye'de yaşayan Kürt va-
tandaşlarımızın H)(X) yıllık tarihi bir-
likteliğimizin farkında olarak kimlik-
lerini kullanan terör örgiitü PKK'ya
karşı en sert biçimde tavir altnalarını
umııyonız" açıklanvası yupu.

"TERÖRE VERİLEN TAVİZLER
ASAYtşStZÜĞt TIRMANDIRDr

Karataş, yaptıgı yazılı açıklaınada
"Sosyal medyada vaiandaşı galeyana
getirecek çok fazla provakatif hesap
ve sitelcrden yayın yapılnıaktadır.

Tiirk Milliyecilcri bu sürı\ie hisleri
vc dııyKiılan ile deftil akıllan ve ınaıı-
lıklaıı ile harckct etmesi gcrcktigiııi
bilınelidirler. Teriire vcrilen lavizler
asayişsizligi tınnanctırdı. Ayn el Arap'ı
kılıi yapan eli kanlı terör örgütü, şid-

det yanşına ginııiştir. Devlet-hükümet
buna izin vennemelidir. Milleti böl-
ıııck ve dii.sman kaıııplara ayınııak
icin ellerini ovusjturan milıraklar zıva-
nadan ç'ikmıştır. tstanbııl'da huzıır
lx>zma suikasti yapma niyetiyle orta-
lıgı ateîşe vcrenleıin derdi Ayn el Arap
degildir. Bunlann meselesi ve tüm
amaci; vataiKİaslarıınızı korkutmak,
sindinnck vc ter(')rün hain taleplerine
razı etınektir. Şuanda birlik ve bera-
lx*rliğe en çok ihtiyaç dııytlııgıınnız

dönemdeyiz. Çok acil sükunet temin
edilrnelidir. Asayiş kısa sürede saglan-
malıdır. Suc ve suclıılar etkisiz hale
gctirilnıclidir.I)evlet-nıillet dayanışma-
sı bugünlcrdc daha da tesirini göster-
nıelidir. Güvenlik güçleri; vanctıllan,
toplunısal barıs ve insanlık katillcrini
adaletin önünc cıkariTialıdır" dcdi.

"HERKES KIŞKIRTMALARA KARŞI
UYANIK VE DİKKATLİ OLMALIDIR"

"Baska Türkiye, başka tsuınbııl yok-
tıır" diycn Karataş, "Hcrkcs kışkırtmala-
ıa karsı uyanık ve dikkatli olnıalıdır,
Mlll' -ısİM sokdkta. soriu l>le*liwiMç'fe-
lakc-t olatı bir catısııuının içvrisincle'ol-
mayacaktır. Aklı si'liın cgi'incn olnıalı-
dır. Sagduyu önc gecınelidir. Biz Milli-
yetçi Hareket Partisi olarak aklın, ıızlas-
nıanın, kucaklaşmanın ve milli cıkarla-
nn yanındayız. Hiv kimse bizi dipsiz
kuyuya çekemeyecektir. Üzerimizde
plan yapanlara sabırla, demokratik mü-
cadeleyle, olgunlukla, hukuki ve mes-
aı yollarla karsı çıkmaya dcvam edece-
ğiz. Türkiye bu badireyi atlatmahdır.
Bu kısır döngü kınlmalıdır. Türk Mille-
ti eşkiyaya teslim olmaz, olaıruız! Teh-
dit, şiddet, barlxırlık öylc bir silahtır ki,
en sonıında döner sahibini vıınır. Hcr-
kesin bilmcsi gcreken bir gerçek var-
dır. O gerçekte, Türk MiUiyetçileri'nin
cesaa'ti sokaklara indirilerek sınana-
maz. (Â'sarctimizin sımınııuı yeri sa-
kaklar degildir" açıklamast yapü.

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERA8YONU
v MALİ GENEL KURUL CAÖRISI v« GÜNDEMİ

Yönetim Kurulumuzun 07.10.2014 giln ve 2014 / H sayılı karan İle 19/7/2012
tıırlhli vc 2835H suyılı Rcsnıi Cîa/etc'dc yayınıliinan Hiiftınısız Sp»r Pecleras-
yf)nlarının Çalışma llsul vc Ksasları Hakkında Yiinelnu'liftin lO.maıldcsi (1)
fıkra.sı c. İH-ncli kapsamıncla, TOrkiye Okmıobll S|x>rları FcıİL-ıa.syonu'nun,
Mali (lcnc'l Kıırulu M Kasım 2014 Çar$ambu Künil saaı 11:(K)'tlc İ inivt-r.silelcr
Mah 1599 Cad.No:6. (KıH(K) Ankara adrfsinclı- Hll.KKNT llotckk- yapıhuak
olup, (.oğunluk .sa^laııaına/.sa 2. toplanlının 13 Kasım 2014 IVrşcmbı' yf.\nü
aynı ycrclc vc saatlc v<>ftunlıık aranmak.sı/ın yapılınasına karar vcrllıııiştir.

Mali (it'nel Kuml toplantısı cluyıınılan (îcnc-l Miııliirlüftiimil/ rı-.smi inlcrncl
siic.sinck1 <lıttps://.sgnı.xsh.n«)v.tr) vt- Fctlera.syoııııııuı/. rcsıni inti'rnct sitcsin-
tlo (www.tosfccl.org.tr) yapılacaktır. Clcnel Kuml üyc-lcrıirıin kayıl işlc-mlc-ri
hc-lirtik-n aclrcstt-, 11:00-12:30 .saallc-ri arasında y.ıpılaıakiır Kimlik ibıa/. c-ı-
mc-k /onııılııluftıı olınası neck-niylc, üyelerin T.C kimlik lx-l(?clerini yanların-
cla buluiKİunnaları gcrckıiK'ktcdir.

Ucncl Kurul Üyelerinc ilaaen duyurulur.

SayBilanmızla
Türkiye Otomobil Sporları Fcdcrasyonu ^
Yönotinı Kunılıı

1 i r i ,••• • •, •'.

GÜNDEM ' .

1. Ha/inın tctvollc-rinin clclc-gclfr (ararından imzalanması, toplantı yeter
sayısınııı btılunduüuııun ilanı

2. Açılış, Saygı Dıını^u vc Istiklal Mar}i'nın okıınması,
3. Divan Haşjkanı vc liivan İlyı-lcrinin (1 Hagkan. 1 Ba$kan yarclımcısı

w 2 üytOscvinıi,
4. Mali Gcnel Kuml Divan Kuruluna Genel Kurul lutanaklarını iın/alanıa

yetkisi vcrilınc.si,
Gündenıin okunması vc oylanması,

Ş. Federasyon Haşkanının konujinası,
6. Yönetim Kıımlıınun 05 / 07 / 2013 - 31 / 12 / 2013 döneml ile

01 / 01 / 2014- 01 / 10 / 2014 doncmlno ilişkin laaliyc-ı raporu vc mali
nıponın okunması, nörtisillınesi ve yonctiın kunılıınun lıcsap vc
faaliyeıloıinclrn otilnl ibrası,

7. Denrtiın Kumlu'nun 05 / 07 / 2013-31 / 12 / 2013 dönemi ile
01 / 01 / 2014 - 01 / 10 / 2014 doneınlcrine ili$kin r.ıpomıuın okunması,
K"rii$ülnıesi vc ibrası,

H. 01 / 10 / 2014-31 /12 / 2014 dftncmi ile- 01 / 01 / 2015-30 / 10 / 2016
dönemi bütve ta.sarıları ve faaliyet pragranılannın görttsülm&si ve
onaylanması,

9. GcTckliftinclc bütve harcama kalcmleri arasında dcftişiklik yapma
konusunda seçilen Yönetim Kuruluna yetki vc-rilmcsi,

10. Sc\ilcn Yönetim Kunıluna Fcdcrasyonıın boıçlanması, taşınmaz mal
alımı, satılması vc kiralanması ile uluslararası Fcdcrasyona karsı mali
taahlıütlerdc bulunmak ic,in yetki verilmcsi,

11. Dilckler vc kapanıs.

Son iki günde 72 okulu yaktılar
IŞİD'in Kolıarii'yc yönelik saldmlan ncde-

niylc, lıasta (îüncydogu kcntlcri olmak üzere,
Türkiyc'de yaşanan pn<cstolann bir hedefi
de okııllar oldu.

Okııllara y(">nclik saldınlann bilançosunu
Milli liğitim Bakanlıgı Müstesan Yusuf Tekin
avıkladi; Son iki giin içinde l)i')lgede 70'den
lazla okııla saldın düzcnlcndi. Tckin, twitter
lıcvıbından yaptıgı açıklamada, okullara yü-
nclik saldınlann aynntılannı sc'ıylc açıkladi;
"Son bir kaç giin içinde Sjmak'ta 12, Diyarlîa-
kır'dı 11, Muş'ta 11, Siirt'te 8, Van'da 11, Mar-
ılitıdc 19 okula yönelik saldtnlar oldu.' Te-
kin, cğitim (iğrctim yılının başııulan lxı yana
KKt'dcn fazla okulıın da sıldınya ugradıgını
vuıgıılayar.ık, söyle dedi; - ^

V..•"•••••; •• .

"BlJTAMBİRVAHŞEr
"Dünyanın hiç bir ülkesinde kendi OKiıkhuı-

nın cğilim gördüğü okullan yaknuık demokratik
bir hak arama mücack'lcsi olarak tanıiDİanaınaz.

Bu okullann bir kı.smı taımmcn, bir kısmı

da kLsmen kullanılamaz hale gcldi. Bir (ar.ıl'ta
okul yaünmında ve (jğıvtnK-n istihdamında
IVilgeye yftnelik pozilif aynmalık uygulama-
bn, diger uıralia tsı* Njlgcyc giden ögrctmen-
lere yönelik tehdit, kıski ve taciz yollanyla
mesleklerini yap-amaz hale gctimıe, okullan
yakanık kullanılamaz hale getinnc tcnirii.

Kimse kusur.ı bakınasm vandallık tabiri bile
hafıf kalıyor. Bu lam bir vahşet."

ÖĞRENCt YIJRIHIATEŞE VERİLDİ
Siirt'in Enıh ilçcsintlc saat 22..i() sıralannda

Özel Meva Mrkck ( ) g a w i yualu atese veril-
di. Halvr verilmesinc rağmen |x>lis vc itfaiye
ekiplerinin olaya ge\- müdıhalc eltiği kaydc-
dildi. Kobani obylanru ptotesto eden bir gnıp
yurda molotof attı. Kısa sürede alev alan yurt-
ta agır liasar mcydana gcldiği bildirildi. Ola-
yın Emniyet yctkililerinc iletilmcsinc nıgmcn
olaya geç mückıhalc cdildiği, aynı a itlaiyc
ekiplerinin de yangına z;ınuınmcLı mückıhalc
etmedigi kaydedildi. (CHA)

Cemaat, CHP, AKP
Destek Veren Herkes

PKK ile Yüzleşmeli
"YAŞANANLARÜAN herkes ders almalı. Şayet cı-

karımda bulunmazsam? hıyanel içcrisinde yaşarsmız
ne yaptıjjınızı bilmeden. Henı de en afilisinden, jjaflet
ve detalet içinde.."

landarma ist.ınhul'da sokaklarda, 5 Uılıur asker Diydr-
bakır'da. 0lü sayısı 23'e yükselnıiş. Hpr s<ık,ıllıya IŞİD'çi
diye bakılıyor, ya dövülüyur ya da bıcaklanıyr*. Tarsus
Emniyet Müdürü vuruluvor. Sukağa çıkma y.ısagı devam
ediyor. Esenyurt'ta, Van'da ttnce yakıp yıkıyorlar, sonra
yaftmalıyorlar. CîüzH diy(Jhil«•pgimiz hiçbir duygııları
yok. Karamııj vialanlar, içinde müşteri v.ırken ınarketi
yakıyorlar, Kızılay'ın miniİMisleri yakılıyot. Hop ne olu-
yonız diyi'n yok. Olaylar Alm,tnya'ya da yayılıyor. (>a-
da ı\d KOIMMİ yanlıları vc Sdeiiler karşı karsıya f{elmi$ler.
Evet, o Rün gt'lmişe lxınziyf)r. Terör çelesi şakşakçıları
için, Kese*rin döndüfiü, sapın döndüftü ve hcsabın âime-

ceği /anıan gcldi hcr-
halde.
ri açıkça dilc getirınt'k
gcrekir. MestHa Ga/i
nıalıalk-siiKİc yaşayan-
lar, l'KK'lılaıa hep des-
tek oldular, lx;ralier ey-
lem yaptılar. Peki ya
şimdi/ Dostumuz dt'-
dikleri, kullürel hakları
verilmeli dediklcri bö-
lücü olduklarını bildik-
leri adamlann ne mal
olduklarını f'ördüler.

•••
( îf/ i olaylarında rxı Vandallarla birlikte eylem ya-

pan, bir arada PKK paçavrasının gölnc.iinde yiirüyenler
nasıl bir aldatmac anın içine1 ^irnıi^lor herhaldt1 anlamış-
lardır. Hcr yer Taksim her Lice diye birlikte bağıranlar,
o vakit kimlerle kol kola olduklarını fark Kmişlerdir. .

Terör (.otesini Stidece iktidarı ıı«'mnun ctmpk için her
alanda destekleyen, torör çolesıniıı isteklcıini cloj>al hak
olarak niteleyenler. Sırf iktid.ırı h.ıklı kılmak için onlarla
yapılan p.warlıfia, "Onun için gevşeklik elmeyin de
sizler daha üstün olât.ıkkt'n lanş için yalvarmayııı! Al-
lah si/ink-dir vc asfa sizin amelkrinue kıymaz." (Mu-
hammcd-i.r)j Allahın apaçık ayeiihc ragınen sulh ititı
elde öperim diyenler, Rt̂ çen yıl her yerde Türkçe olim-
piyalı yaparken, Diyarhakır'da bunıı kardeşlik olimpi-
yatına ve Kürtçeyt̂  çevirenler, kimlere deslek oldukları-
nı ve kimler için terör çetesinin yanında olduklarını ar-
tık çok daha iyi görmüijlerdir.

PKK'nın paralellt^tirdiği devlet anlaytşına destek ve-
renler nasıl bir çeteye hizmet ettiklerinl KörsUnler. Ulu-
salcıyız deyip dc b okundan biri ıtiilliyclçilik oldiı
CHP'nin Atatürk'ün "Ben bir Türk Mittiyetçisiyim" sö-
zünü unııtarak harekel cdip evrensellesen, hütnanistle-
şen, belx?k katilinin ev hapsine çıkmasına razı olan, ad-
liyede anadile, Türkçeden başka dile evet diycn, Koba-
ni'yedestek yürüyüşüiertipedcııliT. PKK'nın hölüdiis-
teklerini hak olarak gören, le/kereye lxilik iilerin isteği
dogrultusunda hayır oyu veren, özerkli&e aralaııan yol-
da AKCye destek olan Yeni CHP kimlere destek oldu-
ğunu belki şimdi çok daha iyi aııJomıjtır.

•••
AKP iktidarı kimlere destek çıklıgını, kimlere cesaret

verdiftini anlasın. Siyasi ve mali u/erklik isleyenlerin ül-
keyi ixjlmek istediklerini artık idt.ık etsin. Kurulmak is-
lenen 4 parçalı bağımsız Kürdistan'ın vaat edilnıiş top-
raklarıyla birlikte Büyük İsrail'e hi/ır^t olduftunu idrak
etsinler.

Bugün l»şına gelenlerin taşıdıkları Yahudi Cesaret
Madalyasından ve en ötıeınlisi BOP parçası olduklan
için l>asjarına gcldi^ini bilmcliler. liarzani'yle, megri
megri dayen megri diyen Şivan'la, PYÜ'yle birlikte ha-
reket etmenin, akrebin her şeye ragmen yanıhclakini ve-
ya sırtında taşısa bile sokabilecefti neıçeftini görsünlcr.

"Türkmenler an luvliyle Lıtledilirken susanlann
şimdi hir vicdan çağ/nsmda bulutunlann çağnsı bir iki
yü//ü/«i/fWr*diyen Başbakan Davııtoglu herolay karşı-
sınd.ı koruıştuk rlerken, rürkmi'iılerinçt'kliklcri karşısın-
da iktidarın susması, günderne dahi getirmemesi kaç
yüzlülüktür?

Tüm güçleriyk1 PKK'nın heı ar/ıısuna evel diyen birle-
şik ^iiçler şimdi gönlünüz mü Türkiye ntwye geldi? Haş-
bakan hala Çözüm Sürecıne zarar verdirmeyiz diyor.
Böyle düşünüyorlarsa ne yapacaklarl Şunu yapabilirler.
Dün, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkaııın gündeme Retir-
digi, uzun süredir saklanarak kendilerini unutturan akil
adamlargrubu PKK'yı savunmak, scmpatikkşiirmck, on-
Lırın isteklerinin hak olduğunu lürk milleline kabul ettir-
mek için yenidi'n yollar.ı dökülsünler. Güneydn£>u Böl-
gesi akil adamlarına çok iş düşer dıyacktinı; aiKak diğcr
hölgelerin akillerine çok daha fazla iş düşocegine kanaat
gı-tirdim yani hepsine ihtiyaç var.

. * • *
İİçk'rindeki şarkıcı patonlliler, 'Batsuı bu dünya, bit-

sin bu rüya. IŞİD evinv dönsün, Kobani kuuvsun artık/
diye basjayan şarkılar yapıp hizmet kalitelerini arttırabi-
lirier. Akil adamlardan yararlanma fikri gü/el. Bu akille-
re bakınca yanan Türkiye'yi bunlardan daha j;üzel l>aş-
ka kimse izah t<demez. Onlar dün savuıımak zorunda
kaldıkları PKK'yı bugün de savunsunlar, bu terör çetesi-
nin çıkardığı yangını sondürsünler.

Her şey tamamda bunca yıldır yapılanlaıa, I labur re
zaletine, Uludere'de kaçakçıların kutsanmasına,
PKK'nın her isteğine evet denrnesine göz görr göre des-
tek vererek AKP'ye oy verenlcr, şinnli si/ de yüzleşin
kendinizle. ()y verdiği/ AKP'yle dolayısıyla yakıp yıkiin
PKK'yla.

Namaz kılıvorlar, iyi çocuklar, Müslüman çocuklar,
dagdaki kardeşlerinıiz dediğiniz terör çetesi ülkeyi yakı-
yor. PKK'yı el birligiylp bu noktaya taşıyanlar, yüzleşin
bu gerçekle. Ne dersiniz haklı değil miyim?

Saghcakla kalın!




