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Lavanta tarlaları Safranbolu'daLavanta tarlaları Safranbolu'da
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DOĞAYLA BAŞ BAŞA DOĞAYLA BAŞ BAŞA 
PİKNİK KEYFİPİKNİK KEYFİ

"Açıklamalarla "Açıklamalarla 
vaktini harcama. vaktini harcama. 
İnsanlar sadece İnsanlar sadece 
duymak duymak 
istediklerini duyarlar."istediklerini duyarlar."
- Paulo Coelho- Paulo Coelho
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Erken Erken 
ergenlik ergenlik 
çocuklardaçocuklarda
boy boy 
kısalığına kısalığına 
yol yol 
açabiliyoraçabiliyor

SONSÖZ
Sonsöz Sizin

Sonsöz Türkiye’nin tüm sorunlarını özgür ve 
özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı 

çerçevesinde gerçekleri yazan ve son sözün 
vatandaşın olduğu ilkesini 

savunan günlük siyasi gazetedir.
GECEGÜNDÜZ
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Türkiye Sigorta Birliği 
(TSB), otomotiv sek-
töründeki sık değişen 
koşullar nedeniyle 
tarafların mağduri-
yetini en aza indir-
mek için "Araç Kasko 
Değer Listesi"ni ayda 
3 kez güncelleye-
cek.

SAYFA.3

OtOmObiline kaskO OtOmObiline kaskO 
yaptıracaklar dikkatyaptıracaklar dikkat

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu 
yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Kara-
mazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptı-
ğı "Secret Power" isimli safkan kazandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sade-
ce bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre me-
safeli koşuya bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 22 at 
katıldı.

96. Gazi Koşusu'nu96. Gazi Koşusu'nu
'secret Power''secret Power' isimli isimli

safKan KazandısafKan Kazandı

SAYFA.2

Gençler patronGençler patron
olmak istiyorolmak istiyor!!
Araştırma şirketi Areda Piar, 
Türkiye’de gençlik yapı-
sının ele alındığı çalışma-
yı yayınladı. 15-24 yaş ara-
lığında, Türkiye genelinde 
Z kuşağından bin 100 genç 
ile yapılan çalışmada, Türki-
ye’de gençlerin değerlere 
bakışı, kariyer planları, ileti-
şim araçları ile ilişkileri, kültü-
rel tercihleri ve kimlik algıları 
gibi konular masaya yatırıldı. 
Araştırma sonuçlarına göre, 
girişimci yönlerinin ağır oldu-
ğunu düşünen Z kuşağı, yük-
sek oranda kendi işini kur-
mak istiyor.

mİt OperasyOnuyla 
yakalanan yunan 
ajana tutuklama

stm500 denizaltısının 
üretim faaliyetine başlıyOruz

SAVUNMA SANAyii BAşkANı DeMir:

msb: 5 pkk/ypG'li terörist 
etkisiz hale Getirildi

Yunanistan Ulusal İstihbarat 
Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'de casus-
luk yaptığı belirlenen Yunanistan vatan-
daşı Mohammed Amar Ampara, çıkarıl-
dığı adliyede tutuklandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail 
Demir, "Türk mühendisleri tarafından 
tamamen milli imkanlarla tasarlanan 
STM500 denizaltısının üretim faaliyeti-
ne mukavim tekne test üretimi ile baş-
lıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine 
saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 
5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale ge-
tirildiğini duyurdu.

SAYFA.2

SAYFA.2

SAYFA.2

SAYFA.3

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 2022 yılının ilk 5 ay-
lık döneminde toplam 12 milyon 710 bin 431 ziyaretçiyi 
ağırladığını duyurdu.

türKiye 5 ayda türKiye 5 ayda 
12,7 milyon 12,7 milyon 
ziyaretçi ziyaretçi 
ağırladıağırladı

DİJİTALLEŞEN MİLYONLARCA 
BELGE 140 BİN AĞACI KORUDU Bakanlığın özel ekibi, 23,3 

milyar TL'lik kamu zararını önlediSon yıllarda birçok sektörde dijitalleşme 
ön plana çıkarken, vergi teknolojileri alanın-
da yazılımlar üreten YTÜ Yıldız Teknopark 
firmalarından SNI, geliştirdiği ürünlerle kar-
bon ayak izinin azaltılmasına destek oluyor. 
Kurulduğu günden bu yana sistemleri üze-
rinden 700 milyon e-dönüşüm belgesi ve 1.3 
milyon seviyesinde raporlamanın iletildi-
ği firma bu sayede 140 bin ağacın korunma-
sını sağladı. 

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan 
Akaryakıt Özel Ekibi'nin son 1 yılda yürüttü-
ğü faaliyetlerle toplam 23,3 milyar TL'lik kamu 
zararı engellendi. Usulsüz faaliyet yürüttüğü 
tespit edilen 13 akaryakıt dağıtım şirketinin li-
sansları sonlandırıldı. Otomasyon sistemine 
müdahale ettiği tespit edilen 40 bayinin de fa-
aliyetleri durduruldu.  ANKARA, (DHA)SAYFA.2

SAYFA.3
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İSTANBUL, (DHA) – Okulların 
3 aylık yaz tatiline girmesiyle bir-
likte vatandaşlar tatil hazırlık-
larına başladı. Sahte tatil sitele-
ri ve villa dolandırıcılığının yaygın 
olduğunu söyleyen ve güven-
lik önerilerinde bulunan Laykon 
Bilişim Operasyon Direktörü Alev 
Akkoyunlu, cihazların ve kişi-
sel verilerin güvende tutulmasına 
ilişkin açıklamalarda bulundu.  

Yaz ayları için tatil planlama-
larına başlayan vatandaşların ci-
hazlarında meydana gelebilecek 
dijital ihlallere karşı dikkatli olma-
sı gereken noktalar bulunduğunu 

vurgulayan Akkoyunlu, kişisel 
bilgilerin kötü niyetli kişilerin eli-
ne geçmemesi ve cihazları koru-
mak için 8 uyarıda bulundu. 
GÜVENLİK GÜNCELLEMERİNİ 

MUTLAKA YAPIN 
Yaz tatili planlarının kabusa 

dönüşmemesi için 8 öneride bulu-
nan Akkoyunlu şu bilgileri verdi: 

“Akıllı telefonunuza, tableti-
nize veya dizüstü bilgisayarınıza 
gelen güvenlik güncellemelerini 
mutlaka yapın. 

“Olası kimlik hırsızlığı saldı-
rılarına karşı koruma sağlamak 
için tüm çevrimiçi hesaplarınızın 

parolalarını güncelleyin. Benzer 
olmayan, güçlü parolalar seçin. Ek 
olarak, çok faktörlü (MFA) veya iki 
faktörlü kimlik doğrulama (2FA) 
çözümlerini kullanabilirsiniz. 

“Hırsızlık veya cihazın güven-
liğinin ihlal edilmesi gibi olasılık-
lara karşı verilerinizi her zaman 
yedekleyin. 

“Otelden ayrıldığınız zaman-
larda veri hırsızlığını önlemek ve 
cihazlarınızı korumak için harici 
sabit diskler, dizüstü bilgisayarlar 
ve USB bellekler gibi cihazları ote-
linizde kasa gibi güvenli bir yerde 

bırakın. Cihazın gözetimsiz bıra-
kılması veya kaybolması duru-
munda verilerinizi korumak için 
ise tüm mobil cihazlarınızdaki şif-
releri ve PIN'leri etkinleştirin.” 

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ’LERE 
BAĞLANMAKTAN KAÇININ 

Ücretsiz Wi-Fi’lere bağlanma 
noktasında uyarılarda bulunan 
Akkoyunlu şöyle devam etti: 

“Restoranlarda, havaalan-
larında, kafelerde veya oteller-
de halka açık ücretsiz Wi-Fi'lere 
bağlanmaktan kaçının. Ayrıca, 
parolalı ağları seçin ve çevrimiçi 
etkinliğin gizlice takip edilmesini 
önlemek için bir VPN kullanmayı 
unutmayın. 

“Tatilde internette gezinirken 
kötü amaçlı saldırılara karşı ko-
ruma sağlamak için Bitdefender 
Total Security gibi tüm cihaz-
larınızı koruyabilecek ödül-
lü bir güvenlik çözümü kullanın. 
Hesaplarınızda şüpheli etkinlik-
ler olup olmadığını düzenli olarak 
takip edin. 

“Siber saldırganların herkese 
açık olarak cihazınıza bağlanma-
sını önlemek için cihazınızda oto-
matik Bluetooth bağlantısını dev-
re dışı bırakın. 

“Kişisel olarak paylaştığınız 
bilgiler saldırganlar tarafından ar-
kadaşlarınızı ve ailenizi dolandır-
mak için kullanılabilir. Bu neden-
le, aktiviteleriniz ve konumunuz 
hakkında sosyal medya platform-
larında paylaşım yaparken çok 
dikkatli olun.” 

Sahte tatil sitelerine 
karşı güvenlik önerisi

İSTANBUL, (DHA) Son yıllarda birçok sek-
törde dijitalleşme ön plana çıkarken, ver-
gi teknolojileri alanında yazılımlar üreten YTÜ 
Yıldız Teknopark firmalarından SNI, geliştirdi-
ği ürünlerle karbon ayak izinin azaltılmasına 
destek oluyor. Kurulduğu günden bu yana sis-
temleri üzerinden 700 milyon e-dönüşüm bel-
gesi ve 1.3 milyon seviyesinde raporlamanın 
iletildiği firma bu sayede 140 bin ağacın ko-
runmasını sağladı. 

Vergi teknolojileri alanında yazılımlar üre-
ten, e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye gibi ürünle-
ri bulunan SNI firması hem Türkiye’nin hem 
de yurtdışındaki ülkelerin vergi mevzuatları-
nı takip ederek bu mevzuatlara uygun ürünler 
oluşturuyor ve firmalara sunuyor. 2006 yılın-
dan bu yana faaliyetlerini sürdüren SNI 30’un 
üzerinde ülkede 700’den fazla firmaya hiz-
met veriyor. YTÜ Yıldız Teknopark fir-
maları arasında yer alan SNI, ver-
gi mevzuatlarının hızla değiştiği 
günümüz iş dünyasında şirket-
lerin yasal yükümlülüklerini za-
manında ve en az maliyetle yerine 
getirmelerine yönelik çözümler 
sunan bir teknoloji şirketi olması-
nın yanı sıra sıfır kağıdın kullanıl-
dığı çevreci çözümlerle daha yeşil 
doğaya da katkı sağla-
mayı amaçlıyor. 

"DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM 

FİRMALAR İÇİN 
HEM GETİRİLERİ HEM 

ZORLUKLARI OLAN BİR 
SÜREÇTİ"

2014 yılından itibaren şirketlerin dijital-
leşmeyi ön plana çıkararak bu konuya za-
man ve bütçe ayırmaya başladıklarını belir-
ten SNI İş Geliştirme Müdürü Ferhat Tokmak, 
“Dijitalleşmenin getirileri fazla olduğu gibi zor-
layıcı faktörleri de oldu. Devlet tarafından ge-
tirilen vergi mevzuatları firmalara bazı ye-
nilikler getirdi. Firmanın içinde veya dışında 
dolaşan evrakın dijitalleşmesi devlet tarafın-
dan da istenen ve zorunlu hale getirilen bir uy-
gulamaydı. 2016-17 yıllarına gelindiğinde bu 
uygulama dünyada da yaygınlaşmaya başla-
dı” dedi. 

"E-DÖNÜŞÜME DAHİL OLAN FİRMA 
SAYISI 600 BİNLERE ÇIKMIŞ DURUMDA"

Türkiye’de e-dönüşüm mevzuatlarının 
2014 yılında başladığını ifade eden Tokmak, 
20 bin firmayla başlanan bu süreçte bugün 
600 bin firmanın sisteme dahil olduğunu be-
lirtti. Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 

uyguladığı bir mevzuat olduğunu dile getiren 
Tokmak, “Cirosal anlamda her yıl kapsamın 

aşağı doğru genişlediği bir uy-
gulamadan bahsediyoruz. 

İlk yıllarda 25 milyon TL 
cirodan bahsederken 

şu anda bu rakam 3 
milyon TL’ye ka-
dar düştü. Böylece 
firma sayısı art-
tı. Dünyada ise 

durum 

şöyle; özel-
likle geçtiğimiz yıllar-

da Avrupa Komisyonu’nun ya-
yınladığı raporlarda toplanması gereken vergi 
ile toplam vergi arasında yaklaşık yüzde 10-11 
gibi bir açık bulunduğu açıklandı. Bu 160 mil-
yon euro seviyesinde bir rakama denk geli-
yor. (2020 yılının verilerine göre) Şu anda hem 
Avrupa’da hem ABD’de verginin dijitalleşmesi 
ön plana çıkmış durumda” şeklinde konuştu. 
İKİ YILDA YÜZDE 50'YE YAKIN BÜYÜME

Dijital bir yapı üzerine kurulu oldukları için 
pandemi döneminde yaşanan sıkıntılardan 
çok fazla etkilenmediklerini belirten Ferhat 
Tokmak, “Devletler vergi mevzuatlarını yay-
gınlaştırarak firmalardan, raporlarını evlerin-
deyken de ofislerindeyken de dijital bir şekil-
de almanın faydasını gördü. Bizim normalde 
yıllık 300 civarı olan proje sayımız pandemi-
ye rağmen 200’e yakın bir seviyede devam 

etti. 2020’den bu yana firmamızın rakamları-
na baktığımızda pandemi koşullarına rağmen 
her yıl yüzde 50’ye yakın büyüme sağladık” 
İfadelerine yer verdi. 

DİJİTALLEŞEN EVRAKLAR 140 BİNİ 
AĞACI KORUDU

E-dönüşüm süreçlerinin hem ülkemiz-
deki hem dünyadaki karbon ayak izini azalt-
mak adına önemli bir adım olduğunu dile ge-
tiren Ferhat Tokmak, kuruldukları günden bu 
yana SNI sistemleri üzerinden 700 milyon e-
dönüşüm belgesinin ve 1.3 milyon seviyesinde 
raporlamanın iletildiğini ve bu sayede 140 bin 
ağacın korunduğunu vurguladı. Tokmak ayrı-
ca, bu dönüşüme katılan firma sayısının art-
masıyla maddi ve manevi anlamda çok daha 
büyük kazançlar sağlanacağının da altını çizdi. 

GENİŞLEYEN VERGİ MEVZUATLARINA 
KARŞI YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLİYOR

Mevcut firmalarının memnuniyet seviye-
sini en üst düzeyde tutabilmenin öncelikleri 
olduğunu ifade eden Ferhat Tokmak, bir yan-
dan da ülkelerin genişleyen vergi mevzuatla-
rı karşısında yeni ürünler geliştirdiklerini dile 
getirdi. Oluşturulan ürünlerle hem kullanıcı 
sayılarını arttırdıklarını hem de kadrolarını ge-
nişlettiklerini belirten Tokmak, son dönemde 

hizmet verdikleri ülke sayısını yak-
laşık yüzde 40 arttırdıklarını söy-
ledi. 2018 yılında tüm teknopark 
firmalar arasında en fazla ihracat 
yapan ikinci firma olma başarısı-
nı da elde eden SNI firmasının yeni 
dönem hedefini “İhracat kapsa-
mımızı genişletmek” olarak açık-
layan Ferhat Tokmak, “Firma için-

deki istihdam sayımızı arttırmak da 
bir diğer hedefimiz” dedi. 

"TEKNOPARK'A DEĞER KATAN BİR 
FİRMA OLMAK İSTİYORUZ"

2014 yılından bu yana YTÜ Yıldız 
Teknopark’ta faaliyetlerini sürdürdüklerini dile 
getiren Ferhat Tokmak, “O günden bu yana 
kadromuz üç katına çıktı. Burada bulunmak 
hedeflediğimiz kitleye ulaşmak için önemli. 
Aynı zamanda buraya değer katacak bir firma 
da olmak istiyoruz. HİB (Hizmet İhracatçıları 
Birliği) tarafından oluşturulan, 2020 Yılı 
Hizmet İhracatının Şampiyonları listesinde ya-
zılım ve bilişim hizmetleri kategorisinde 7. ol-
duk. Bu yıl YTÜ Yıldız Teknopark tarafından 
yapılan Segmentasyon Projesi kapsamında 
verilen ödüllerden ‘En Kurumsal Firma’ kate-
gorisinde ödül aldık. Bunlar hem değer katmak 
hem de örnek bir firma olmak adına bizim için 
önemli.” diyerek sözlerini noktaladı. 

Dijitalleşen milyonlarca 
belge 140 bin ağacı korudu

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, 
(DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı 
İsmail Demir, "Türk mühendisleri tara-
fından tamamen milli imkanlarla tasar-
lanan STM500 denizaltısının üretim fa-
aliyetine mukavim tekne test üretimi ile 

başlıyoruz" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, 

'Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım' 
mesajıyla Twitter'daki hesabından yap-
tığı paylaşımda, "Türk mühendisleri ta-
rafından tamamen milli imkanlarla ta-
sarlanan STM500 denizaltısının üretim 
faaliyetine mukavim tekne test üreti-
mi ile başlıyoruz. STM500 hem açık de-
niz hem de sığ sularda görev yapabile-
cek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, 
özel kuvvetler harekatı, denizaltı har-
bi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek 
donanımları bünyesinde barındıracak 
STM500, ileri ve modern savaş sistemleri 
ile donatılacak" dedi. 

İsmail Demir: STM500 
denizaltısının üretim 
faaliyetine başlıyoruz

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta 
Birliği (TSB), otomotiv sektöründe-
ki sık değişen koşullar nedeniyle taraf-
ların mağduriyetini en aza indirmek için 
"Araç Kasko Değer Listesi"ni ayda 3 kez 
güncelleyecek.

TSB açıklamasına göre, sigorta şir-
ketlerini tek çatı altında toplayarak tüm 
risklere karşı ortak çalışma imkanı su-
nan TSB, sektörü ilgilendiren tüm baş-
lıklarında olduğu gibi, kasko değerlerinin 
belirlenmesinde de kullanıcıları koruyan 
yaklaşımını sürdürüyor.

Ham madde ve lojistik temelli dünya 
çapında yaşanan aksamalar, Türkiye'de 
de sıfır araç teminini zorlaştırıyor. Bu du-
rum zaman zaman ikinci el araç fiyatla-
rının, sıfır araç fiyatlarının üzerine çık-
masına neden oluyor. TSB, ikinci el araç 
fiyatlarındaki olağan dışı artışa ilişkin 
tespitleri neticesinde vatandaşların ve 
sigorta şirketlerinin mağdur olmaması 
için hem sıfır hem de ikinci el araçlarla il-
gili Kasko Değer Listesi'ni güncelledi.

- AYDA 2 KEZ YAYINLANIYORDU
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sı-

fır araç piyasasında araç temininin zor-
laşması ve araç fiyatlarında neredeyse 
haftalık artışlar yaşanması gibi etken-
ler nedeniyle oluşabilecek zararı en aza 
indirmek için Kasko Değer Listesi'nin 10 

Haziran'dan tarihinden itibaren ayda 3 
defa yayınlanmasına karar verildi. Liste, 
daha önce ayda 2 kez yayınlanıyordu.

TSB, yeni uygulamanın sıfır ve ikin-
ci el oto piyasası dengeye oturana ka-
dar süreceğini, gerektiği takdirde listenin 
yayınlanma sıklığı da dahil olmak üzere 
başka önlemleri de devreye almaya de-
vam edeceklerini duyurdu.

Sigorta şirketleri dışında birçok baş-
ka alanda da referans alınan Kasko 
Değer Listesi, şu hizmetlerde de esas ka-
bul ediliyor:

"20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sa-
yılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28 
Seri No'lu Tebliğ doğrultusunda Motorlu 
Taşıtlar Vergisi diliminde. 1 Kasım 2006 
tarihli ve 26333 Resmi Gazete'de ya-
yımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine 
İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin bi-
rinci fıkrası gereğince taşıt kredilerin-
de. 24 Nisan 2013 tarihli ve 28627 sayı-
lı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesi-
nin birinci fıkrası gereğince taşıt kredi-
lerinde. 2 Ekim 2014 tarih ve 29137 Sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6814 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2-A 
maddesi gereğince kamu araçlarının ki-
ralama hizmetlerinde."

Otomobiline kasko 
yaptıracaklar dikkat

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma 
Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin 
Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında ol-
dukları belirlenen 5 PKK/YPG'li teröris-
tin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapı-
lan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan 

teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz 
hâle getirmeye devam ediyoruz.

 Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgele-
rine saldırı hazırlığında oldukları belir-
lenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek 
vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denil-
di. (DHA)

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist 
etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, (DHA)-
YUNANİSTAN Ulusal İstihbarat 
Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'de 
casusluk yaptığı belirlenen 
Yunanistan vatandaşı Mohammed 
Amar Ampara, çıkarıldığı adliyede 
tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 
Gaziantep Bölge Başkanlığı ile Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-
leri, Yunanistan vatandaşı olan 
ve Türkiye'de casusluk faaliyeti 

yaptığı belirlenen Mohammed 
Amar Ampara'yı takibe aldı. Ekipler, 
Ampara'nın Türkiye'nin sınır güven-
liğini ilgilendiren bilgileri derleyerek, 
Yunanistan istihbarat teşkilatına ak-
tardığını belirledi. Bu bilgiler ışığında 
harekete geçen ekipler, Ampara'yı 
düzenlediği operasyon ile gözaltına 
aldı. Emniyetteki sorgusunun ardın-
dan zırhlı araçla adliyeye sevk edilen 
Mohammed Amar Ampara, tutukla-
narak cezaevine konuldu. (DHA)

MİT operasyonuyla yakalanan 
Yunan ajana tutuklama
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Bundan dört yıl kadar önce 24 Hazi-
ran 2018 tarihinde yapılan seçimi AKP Ge-
nel Başkanı Erdoğan kazandı ve 16 Nisan 
2017'de gerçekleşen halk oylaması sonucun-
da tesis edilen tek adam rejimi de tam ve 
etkin olarak yürürlüğe girdi.

Aradan geçen dört yıl boyunca yaşa-
nanlar artık bize bu tek adam rejimini değer-
lendirebilmek için yeterli bilgiyi sağlamak-
tadır, bir manada sistemin karnesi ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. 

Bu sistem ortaya atıldığı zaman fikri sa-
vunanlar koalisyon ve benzeri yönetimi zor 
hükümet biçimlerinin sonunun geleceğini, 
yönetimin çok daha hızlı ve etkin karar ala-
cağını, işlerin çok daha iyiye gideceğini id-
dia etmişlerdi.

Ben o zaman parti ayrımı yapmaksızın 
bu fikri savunanları mecliste ziyaret etmiş bir 
devlet için önemli olanın hızlı karar almak 
değil doğru karar almak olduğunu anlatmış-
tım. Onlara bu hevesiniz tüm denge ve de-
netleme mekanizmalarını ortadan kaldırıyor, 
bu sistem yasalaşır ve uygulamaya girerse iş-

ler çığırından çıkar sonuçta Türkiye çok bü-
yük zarar görür demiştim.

O zaman görüşmelerimde Türkiye dünya-
da bir ilki deniyor eksikleri olsa da serbest pi-
yasa ekonomisinin uygulandığı demokratik 
bir rejimi bir tek adam rejimine dönüştürme-
ye çalışıyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir, kimse 
parasını, yatırımını, varlığını, işini gücünü tek 
bir adamın iki dudağı arasından çıkacak söz-
lere emanet etmek istemeyecektir. Önce 
büyük bir güven bunalımı yaşanacak Sade-
ce bundan sonra yabancı yatırım gelme-
me sorunu ile karşılaşılmayacak, Türkiye’den 

önce finansal yatırımlar sonrada doğrudan 
yatırımlar kaçacaktır demiştim.

Tek adam rejimi kurma fikrini savunanlar 
ise kötümser olmayın işler hızlanacak, her şey 
çok daha iyiye gidecek büyüyeceğiz, zen-
ginleşeceğiz, güçleneceğiz demişlerdi.

Aradan dört yıl geçti kimin haklı kimin 
haksız olduğu, kimin doğru öngörüde bulun-
duğu artık ortaya çıktı, gelinen noktada te-
mel ekonomik rakamlar şöyle:

Bu geçen dört yılda Türkiye’de üç büyük 
kur krizi yaşandı, Merkez Bankası rezervleri ek-
siye düştü. Ekonomik gelişmeler sonucunda 

dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi arasında 
olan Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girme he-
defi koymasına rağmen ilk 20’nin bile dışına 
çıktı. Yenileri gelmediği gibi var olan yerli ve 
yabancı yatırımcılar da ülkeden kaçtı, gitti.

Dahası Türkiye demokrasi ile insan hak ve 
özgürlükleri liginde de geriledi, uluslararası 
ilişkileri bozuldu insanlar sadece yoksullaşma-
dı insanların ülkede yaşama arzuları da sön-
dü, millet kaçmaya yer arar oldu.

Sonuç olarak bu tek adam rejiminde Tür-
kiye’de hiçbir iş daha iyiye gitmedi. Şim-
di bu tek adam rejiminin son yılına girdik, bir 
yıl sonra seçim var ama bu seçim artık tek 
adam rejimine devam etmek isteyenler ile 
güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak is-
teyenler arasında geçecek yeni bir referan-
dum hüviyeti kazanmıştır.

Eğer bu sistem önümüzdeki seçimi kaza-
nacak yeni iktidar tarafından değiştirilmezse 
Türkiye’ni çağdaş dünyadan daha da büyük 
bir hızla uzaklaşacağı, yokluğa ve yoksullu-
ğa mahkûm olacağı kesindir, herkes hesabı-
nı ona göre yapsın derim…

Ekonomi ve ekoloji dünyası

TEK ADAM REJİMİ VE DÖRT YIL Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com

HABER MERKEZİ: 

İvedik OSB Matbaacılar Sitesi 

1341. Cadde No: 56-58 

Yenimahalle/ANKARA 

Tel: (0312) 394 57 71

Fax: (0312) 394 57 74

•

BASKI ADRESİ

Büğdüz Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. 

No:22C Akyurt/ANKARA

İstanbul Temsilcisi 
Murat KENDİRLİ 
(0532) 521 62 17
İzmir Danışmanı  
Oğuzhan KAVAKLI 

(0542) 422 71 80
Karadeniz Temsilcisi 
Kemalettin TANGAL  

(0544) 397 92 51
Sivas Temsilcisi
Yurdal EPSİLELİ
(0546) 889 58 58

MERKEZ:
İvedik OSB Mah.1341.Cad. Matbaacılar 

Sitesi No: 56 Yenimahalle/ANKARA 
Tel: (0312) 312 12 82-310 51 88 

Faks: (0312) 310 60 70

İSTANBUL, (DHA) - Araştırma şirke-
ti Areda Piar, Türkiye’de gençlik yapısı-
nın ele alındığı çalışmayı yayınladı. 15-
24 yaş aralığında, Türkiye genelinde Z 
kuşağından bin 100 genç ile yapılan ça-
lışmada, Türkiye’de gençlerin değerlere 
bakışı, kariyer planları, iletişim araçla-
rı ile ilişkileri, kültürel tercihleri ve kim-
lik algıları gibi konular masaya yatırıl-
dı. Araştırma sonuçlarına göre, girişimci 
yönlerinin ağır olduğunu düşünen Z ku-
şağı, yüksek oranda kendi işini kurmak 
istiyor.

Z kuşağı, dijital teknolojinin aktif 
olarak kullanıldığı bir dönemde dünya-
ya gelmiş olması sebebiyle, iş gücü ola-
rak önceki nesillere göre daha eğitimli 
ve kendi kararlarını verebilen dominant 
karaktere sahip bireylerden oluşuyor. 
Araştırma sonuçlarına göre, girişim-
ci yönlerinin ağır olduğunu düşünen Z 
kuşağı, yüksek oranda kendi işini kur-
mak istiyor. Aynı zamanda direktifler 
veren bir yönetici ya da neyi yapıp yap-
maması gerektiğini söyleyen iş arkadaşları ile 
birlikte çalışmaya da pek sıcak bakmıyorlar. 
Araştırmada Z kuşağına “Tercih şansınız olsa, 
nasıl bir işte çalışmak istersiniz?” diye sorul-
duğunda yüzde 62,0’si kendi işim, yüzde 19,8’i 
devlet memurluğu, yüzde 15,0’i özel sektör ve 
yüzde 3,2’si kararsızım cevabını verdi.

GENÇLERİN
 ÖNCELİKLİ BEKLENTİSİ PARA 

KAZANMAK
Aynı araştırmada gençlere çalışma haya-

tından beklentileri sorulduğunda, yüzde 36,7 
para kazanmak yanıtını verdi. Kariyer yüz-
de 25,0, saygınlık kazanmak yüzde 12,8, tec-
rübe kazanabilmek yüzde 11,1, kişisel gelişi-
mime katkı sağlayabilmek yüzde 8,0, arkadaş 
ve çevre edinmek yüzde 5,9 ve bilinir/popüler 
bir şirkette çalışmak 0,5 ile diğer faktörler ola-
rak sıralandı.

Gençlerin başarı kavramına yönelik algı-
ları incelendiğinde ise çoğunluğunun başarı-
yı kariyer olarak tanımladığı görüldü. Yaklaşık 

yüzde 25 oranıyla kariyer sonrasında saygınlık 
ve huzur gibi kavramların gençler için başarıyı 
ifade ettiği ortaya çıktı.

GENÇLER İÇİN İLETİŞİM
 DEMEK, SOSYAL MEDYA DEMEK

Araştırma sonuçlarına göre, gençler için 
sosyal medyada online veya offline arkadaş-
larla vakit geçirmek en önemli boş zaman 
değerlendirme yöntemi. Araştırmada genç 
katılımcılara “Boş zamanınızı nasıl değerlen-
dirirsiniz?” diye sorulduğunda, yüzde 20,2’si 
sosyal medyada, yüzde 16,2’si arkadaşlarımla, 
14,7’si kitap okuyarak, yüzde 9,1’i konsol oyun-
ları/pc oyunları oynayarak, yüzde 7,9’u spor 
yaparak, yüzde 7,6’sı ailesiyle, yüzde 5,8’i ev işi 
yaparak ve yüzde 4,6’sı yalnız kalarak yanıtı-
nı verdi.

Gençlere yöneltilen “Gündeme ilişkin ha-
ber almak için en sık başvurduğunuz ileti-
şim kanalı hangisidir?” sorusuna ise, yüzde 
61,9 sosyal medya, yüzde 18,1 görsel basın (te-
levizyon kanalları), yüzde 10,1 internet siteleri, 
yüzde 5,7 yazılı basın (gazete, dergi), yüzde 4,2 

komşu ve ailem cevabını vererek kullanılan 
iletişim kanallarını gözler önüne serdi.

ZEKİ VE KOMİK 
KARAKTERLER İLE KENDİLERİNİ 

ÖZDEŞLEŞTİRİYOR
Z kuşağına “Bir dizide veya filmde ne tür 

oyuncu karakterlerini kendinize daha ya-
kın hissedersiniz?” diye sorulduğunda yüz-
de 23,8’i zeki, yüzde 22,1’i komik, yüzde 13,9’u 
hırslı, yüzde 13,6’sı masum, yüzde 11,7’si bece-
rikli, yüzde 6,6’sı kötü ve yüzde 1,8’i güzel olan 
karakteri kendisine yakın hissettiğini belirt-
ti. Gençler güzel veya yakışıklı olmasından zi-
yade, zeki ve aynı zamanda komik olan karak-
terleri kendilerine yakın hissediyorlar.

Araştırma, 30 Nisan - 6 Mayıs 2022 tarih-
lerinde 15-24 yaş arasındaki 1100 gencin ka-
tılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerin-
den CATI “Bilgisayar Destekli Telefon Anket 
Tekniği” ve CAWI “Bilgisayar Destekli Web 
Anket Tekniği’’ (Areda Survey’in Profil Bazlı 
Dijital Paneli) kullanılarak hibrit bir modelle 
gerçekleştirilmiştir.

Z kuşağı kendi işinin 
patronu olmak istiyor

ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm 
Bakanlığı, Türkiye'nin 2022 yılının ilk 5 
aylık döneminde toplam 12 milyon 710 
bin 431 ziyaretçiyi ağırladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama-
ya göre Türkiye, 2022 yılının ilk 5 aylık 
döneminde toplam 12 milyon 710 bin 431 
ziyaretçiyi ağırladı. Yılın ilk 5 aylık döne-
minde gelen yabancı ziyaretçi sayısın-
da geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 207,10 artış yaşandı. Türkiye’ye gelen 
ziyaretçilerin 11 milyon 301 bin 602’sini 
yabancılar, 1 milyon 408 bin 829’unu ise 
yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. 
Türkiye’ye Ocak-Mayıs 2022 dönemin-
de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sı-
ralamasında bir önceki yılın aynı döne-
mine göre Almanya yüzde 367,24 artış 

ile birinci, Bulgaristan yüzde 334,88 ar-
tış ile ikinci, Rusya Federasyonu da yüz-
de 49,40 artış ile üçüncü sırada yer aldı. 
Rusya Federasyonu’nu İran ve İngiltere 
izledi.

ALMANYA MAYISTA DA BİRİNCİ
Türkiye’ye bu yılın mayıs ayında ge-

len yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yı-
lın aynı ayına göre yüzde 308,48 artışla 
3 milyon 824 bin 555 olarak gerçekleşti. 
Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen 
ülkeler sıralamasında ise bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 420,62 artış ile 
Almanya birinci sırada yer aldı. İngiltere 
yüzde 4657,99 artış ile ikinci, Rusya 
Federasyonu da yüzde 1777,79 artış ile 
üçüncü oldu. Rusya Federasyonu’nu 
Bulgaristan ve İran izledi. 

Türkiye 5 ayda 12,7 
milyon ziyaretçi ağırladı

İSTANBUL-Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk adına 1927 yılından bu yana dü-
zenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısı-
nı Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jo-
keyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret 
Power" isimli safkan kazandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış 
hayatlarında sadece bir kez koşabildik-
leri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafe-
li koşuya bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak 
üzere 22 at katıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda ger-

çekleştirilen koşuyu Özcan Yıldırım'ın 
bindiği "Secret Power" isimli safkan 
2.31.04'lük derecesiyle ilk sırada bitirdi. 
Özcan Yıldırım, kariyerinde ilk kez Gazi 
Koşusu'nda birinci oldu.

Yarışta ikinciliği 2.31.31'lik derece-
siyle Müslüm Çelik'in bindiği ve Ahmet 
Korkmaz'ın sahibi olduğu "Mucize Kız" 
adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 
2.31.32'lik derecesiyle Onur Dilbaz'ın sa-
hibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın bin-
diği "Sigoş" adlı safkan geldi.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" 
isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 
yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve 
kesintisiz devam eden yarış, "Türk at ya-
rışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.
AHMET ÇELİK'İN KAZANMA SERİSİ 

SONA ERDİ
Gazi Koşusu'nu bundan önceki 7 yıl 

kazanarak kırılması güç bir rekora imza 
atan jokey Ahmet Çelik'in serisi sona 
erdi.Ahmet Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 
"Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 
91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. 
Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber", 93. Gazi 
Koşusu'nu "The Last Romance", 94. Gazi 
Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi 
Koşusu'nu "Burgas" isimli safkanla ilk 
sırada bitirdi.

Üst üste en fazla Gazi Koşusu kazan-
ma rekorunun sahibi olan Ahmet Çelik, 
"Zala Bey" isimli safkanla yarıştığı 96. 
Gazi Koşusu'nu 13. sırada tamamladı.

Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nu 9 kez 
ile en fazla kazanan jokey konumunda.

KAZANAN ATIN 
SAHİBİNE BÜYÜK ÖDÜL

Gazi Koşusu'nda 2022 yılı birinci-
lik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira ola-
rak belirlendi.

Koşuyu kazanan "Secret Power" adlı 
safkanın sahibi Emrah Karamazı, birinci-
lik ikramiyesinin yanı sıra, kayıt tutarları, 
taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetişti-
ricilik primi ile toplamda 3 milyon 859 bin 
700 lira ikramiye elde etti.

Yarışta dereceye giren taylardan 
ikincinin sahibine bir milyon, üçüncünün 
sahibine 500 bin, dördüncünün sahibi-
ne 250 bin, beşincinin sahibine de 125 bin 
lira ödenecek.

Gazi Koşusu, yeni tip koronavirüs 

(Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıl aradan 
sonra yarışseverler önünde koşuldu.

Her yıl Veliefendi Hipodromu'nda 
festival havasında gerçekleştirilen 
"Derbi", Kovid-19 salgını önlemleri kap-
samında 2020 ve 2021'de seyircisiz 
düzenlenmişti.

Jokey Özcan Yıldırım: Duygularım ta-
rif edilmez. Çok mutluyum

Koşunun ardından pistin kenarında 
kurulan platformda jokeye, atın sahibi ile 
antrenörüne ödülleri takdim edildi.

Gazi Koşusu'nda ilk şampiyonluğu-
nu elde eden Özcan Yıldırım, büyük bir 
sevinç yaşadı. Yıldırım, ödül törenin-
den önce atı Secret Power'la Veliefendi 
Hipodromu'nda yer alan seyircileri bü-
yük bir coşku ve mutlulukla selamladı.

Özcan Yıldırım'a kupasını, Gençlik ve 
Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz 
verdi. Koşuyu kazanan atın sahibi Emrah 
Karamazı'ya ödülünü, Tarım ve Orman 
Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil takdim 
etti. Antrenör Yaşar Demir'e ise plaketi-
ni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu sundu.

Ödül töreninin ardından basın men-
suplarına açıklamada bulunan jokey 
Özcan Yıldırım, "Duygularım tarif edil-
mez. Çok mutluyum. Bu atmosferde Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk adına dü-
zenlenen kupayı kazanmak... Benim için 
hasretle beklenen bir yarıştı. 20 yıllık 
mesleğimde her sene bekliyordum. Çok 
yaklaşmıştım. Bugüne kısmetmiş. Çok 
gururluyum." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı mutluluğu dile getiren at sa-
hibi Emrah Karamazı ise, "20 yıldır bunun 
hayalini kuruyoruz. Bunun için koşuyo-
ruz. Bugün nasip oldu. Apayrı bir sevinç 
ve mutluluk. Doya doya keyfini sürece-
ğim." diye konuştu.

96. Gazi Koşusu'nu 
'Secret Power' isimli 

safkan kazandı
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1. Bir cihaza, bir alete otomatik bir işle-
yiş kazandırmak için gerekli olan düzen... 
Haksız, gereksiz (eski)... 2. Bir gemi veya 
uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol... Hava 
araştırmaları bilimi... 3. Büyükbaş hayvan-
ları durdurmak için kullanılan bir seslen-
me sözü... En iyi, üstün nitelikli... Aynı ti-
yatroda çalışan oyuncular topluluğu... 4. 
Hata işlemeyen, yanlış yapmayan (eski)... 
Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağı-
ya doğru sertçe yere vurma, küt... Renyum 
elementinin simgesi... 5. Sahnede oynan-
mak için yazılmış oyun, drama... İz gü-
derek aradığını bulabilen kimse, keş-
şaf... Anlam, kavram, mefhum (eski)... 6. 
Utanma, utanç duyma... Akıl... Ongun olma 
durumu, mutluluk, bolluk, bereket, fe-
yiz, saadet... 7. Antiloplardan, sıcak ülke-
lerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuz-
lu bir hayvan... Sayı... 8. Kayınbirader (halk 
ağzı)... Hepsi... Eşi olmayan, biricik, yegâ-
ne... 9. Eğilimi olan (eski)... Yiğit, kahra-
man... Çoğunlukla evlenen veya nişanla-
nan birine armağan olarak verilen küpe, 
bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü... 
10. Ateşletmek işi... Uzun, kıvırcık tüylü bir 
cins köpek... 11. Çok yüksek elektrik ve ısı 
iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, 
oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik ok-
sitler veren madde... Verim... 12. İlaç, mer-
hem (halk ağzı)... Arazi üzerinde seçilmiş 

bir işaret noktasının düşeyini gösteren, 
yön belirtmek için uzaktan gözlenen, ge-
ometrik biçimli tahta lata... Marul yetişti-
ren veya satan kimse... 13. Ayaklar veya bir 
destek üzerine oturtulmuş tabladan olu-
şan mobilya... Önce, ilk önce, ilkin... Arap 
alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı 
(eski)... 14. Aşılatmak işi... İslam dinini ko-
rumak veya yaymak amacıyla Müslüman 
olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş 
(eski)... 15. Bir kuruluşun faaliyetine son 
verme (eski)... Araçların arka düzeninde 
yer alan tekerlek...

1. Öyle, o gidiş ve düzenle... Birbirlerinin 
yerine geçen, konulabilen mal... 2. Şanlıurfa 
iline bağlı ilçelerden biri... Hoşlanarak bak-
ma, seyretme (eski)... 3. O yere, o yöne... 
İyilik, lütuf, ihsan... Derinliği az, dibi yü-
zeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu 
vb.)... 4. Molibden elementinin simgesi... 
Ummaktan doğan duygu, ümit... Aşaması 
olan, kademeli... 5. Bunama (eski)... Sicile 
geçmiş, sicili defterine işlenmiş, müseccel... 
Karada, denizde, gölde veya akarsularda 
evcil olmayan hayvanları vurma veya ya-
kalama işi... 6. Kesme, parçalama (eski)... 

Bükülmüş, dürülmüş şey (eski)... Uygun 
bulmama, geri çevirme, kabul etmeme... 7. 
Çokluk ikinci kişi zamiri... Kemiklerin to-
parlak ucu... Bir doku veya organın ya-
pısını, biçimini bozan ve dıştan mekanik 
bir tepki sonucu oluşan yerel yara... 8. Kişi 
(eski)... Coplamak işi... Mevcut, evrende 
veya düşüncede yer alan... 9. Güney ve Batı 
Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz 
kış yeşil kalan, gıda ve parfüm sanayisin-
de ham madde olarak kullanılan, meyvesi 
murt adıyla bilinen, esansı çıkarılan, beyaz 
çiçekli, güzel kokulu bir ağaç, mersin ağacı, 
sazak... Elenmek işi... 10. Boyun eğen, ken-
dini başkasının buyruğuna bırakan (eski)... 
Bir malı sahibinin izni ve haberi olma-
dan zorla alma... Deniz veya göl gibi geniş 
su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem 
vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket... 
11. Nobelyum elementinin simgesi... Dikey 
(eski)... Okuma (eski)... 12. İnsan ve hay-
vanlarda yiyecekleri çiğnemeye yara-
yan, oynayabilen çene... Cehennem (eski)... 
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin 
adı, okunuşu... 13. Değersiz, önemi olma-
yan, aşağı... Sert konuşan bir kimseye yu-
muşak bir dil kullanmak, aşağıdan almak... 
14. Her yanı ajur biçiminde işlenmiş bulu-
nan, gözenekli... Tahıl yetiştirip satan kim-
se (halk ağzı)... 15. Hızla bükülen kalçanın 
sert ve birden gerilişiyle, vücudun yatıştan 
ayaküstü duruşa veya asılmadan dayan-
maya geçmesi... Kakma işi... Aldırış etme, 
önem verme (eski)...

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ  6. SAYFADA

Günlük Bulmaca
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır 

http://tdk.org.tr bulmaca@tdk.org.tr
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DOĞAYLA BAŞ 
BAŞA PİKNİK KEYFİ

HABER MERKEZİ
Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi sakinle-

ri İlçedeki Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nda pik-
nik yaptı. Belediyeye ait otobüsle huzurevinden alınarak 
mesire alanına götürülen yaşlılara çalışanlar da eşlik etti. 
Güngörmüş büyükler, mangal yakarak doğayla baş başa 
vakit geçirmenin mutluluğunu gün boyunca yaşarken, 
çeşitli şarkı ve türküleriyle arkadaşlarını eğlendiren hu-
zurevi sakini Hamit Sert de piknik etkinliğini daha neşe-
li hale getirdi.

Huzurevindeki yaşlıların keyifli vakit geçirmesi için 

sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam et-
tiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut 
Altınok, “Ana ve babalarımıza hizmet etmekten büyük 
mutluluk duyuyoruz. Onlara doğayla baş başa, oksijeni 
bol bir ortamda piknik yapma imkânı sunduk. Hepsinin 
mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Huzurevimizdeki 
yaşlılarımıza olan gönülden hizmetimizin karşılığında 
belediyemiz bereketleniyor. Bir yaşlımızın gönlünü kıran 
bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi bir yaşlımızın gönlü-
nü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Onları çok 
seviyoruz.” dedi. 

ÇANKAYA’DA MELEK 
MOSSO RÜZGARI ESTİ
Çankaya Belediyesinin kadınlara gelir desteği amacıyla hayata geçirdiği ve bu yıl 5. kez düzenlenen 
“Kadın Emeği Festivali”nin 2. gününde Melek Mosso şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

HABER MERKEZİ
Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın 

Emeği Festivali bu yıl 5. kez Başkentlilerle buluştu.
Kadınlara gelir desteği amacıyla Zafer Park’ta dü-

zenlenen festival, başta emekçi kadınlar olmak üzere 
tüm Ankaralıları müzikle buluşturdu. 250 kadının el 
emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulduğu festiva-
lin ilk gününde Melike Demirağ, ikinci gün ise Melek 
Mosso sahne aldı.

ÖZGÜRLÜĞÜN KENTİ ÇANKAYA
Konserde ünlü sanatçı Melek Mosso’ya çiçek su-

nan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen;  “Hiç 
kimse bir sanatçıyı yasaklayamaz, Çankaya bura-
da, Çankaya her zaman sizleri misafir etmeye hazır. 
Çünkü, Çankaya özgürlüğün kenti, Çankaya demok-
rasinin kenti, Çankaya Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kenti. Sanatçılar her zaman başımızın tacıdır ve sizleri 
misafir etmekten onur duyacağız” dedi.  

BAŞKENTLİLER MELEK 
MOSSO İLE COŞTU
5. Kadın Emeği Festivali’nin ikinci günü 

Ankaralılar Melek Mosso ile coştu. Son dönemlerin 
çok beğenilen sanatçılarından olan Mosso’nun ken-
dine has tarzı ve sesiyle seslendirdiği şarkılar vatan-
daşları coşturdu. Gündüz festivale gelen akşamda 
konseri izleyen binlerce Ankaralı, Mosso’nun sevilen 
şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadılar. 

KUZEYİN UŞAKLARI’NDAN 
MUHTEŞEM GÖSTERİ 
Festivalin ikinci gününde Başkan Alper 

Taşdelen’in 21. Yüzyılın halkevleri olarak niteledi-
ği Çankaya Evleri de çeşitli etkinliklerle festivale ka-
tıldı. Yıldız Çankaya Evi’nin çocuk halk oyunları ekibi 
Kuzeyin Uşakları, festivale katılanlara muhteşem bir 
gösteri sundu. Çocuklar izleyenler tarafından dakika-
larca alkışlandı.

Kahramankazanlılar yaz 
konserleriyle coştu

HABER MERKEZİ
Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen yaz 

konserlerinde ünlü şarkıcılar Bilal Sonses, Ömer 
Faruk Bostan ve Ali Seven ilçe halkıyla buluştu. 
Keyifli bir akşam geçiren Kahramankazan halkını 
Belediye Başkanı Serhat Oğuz da yalnız bırakmadı.

Gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerle 
öne çıkan Kahramankazan Belediyesi, ilçe halkı için 
yaz konserleri düzenledi. Kahramankazanlıların 
yoğun ilgi gösterdiği konserlerde ilçe halkı sanatçı-
lara hep bir ağızdan eşlik etti.

HABER MERKEZİ
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 

Ankaralılar Derneği’nin (AHİD) 16. Olağan Genel 
Kurulu’na katıldı.

AHİD Genel Merkezi’nde yapılan genel kurula 
Başkan Yaşar’ın yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti 
temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum ku-
ruluşları ve çok sayıda başkentli katıldı.

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman’ın oy birliği ile 
yeniden genel başkanlığa seçildi genel kurulda ka-
tılımcılara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı 
Fethi Yaşar “Ankara Cumhuriyetimizin başkentidir. 
Başkentler ülkelerin simgesidir ve ülkeleri başkent-
ler temsil eder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize 
emanet ettiği başkentimizi korumak ve geliştirmek 
Türkiye’de yaşayan her yurttaşın görevidir" dedi.

Başkan Yaşar AHİD 
genel kuruluna katıldı
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Serbest Muhasebecilik ve 
YMM ‘lik Kanunu 1989 yılında 
TBMM tarafından kabul edile-
rek yürürlüğe girmiştir. Kanun’ da 
meslek kuruluş esaslarından mes-
leğin tanımlamasına, yapaca-
ğı işlere ve bu işlerin nasıl düzen-
leneceğine ilişkin düzenlemeler 
mevcut bulunmaktadır.

Bütün, ücret karşılığı yapılan 
işlerde olduğu gibi, mali müşa-
virlerinde yaptıkları işlerin karşılı-
ğında bir ücret alırlar.  Bu ücret 
iş yaptıranlar ile işi yapan meslek 
mensubu( Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir 
- bundan sonra meslek mensubu 
diye anılacaktır) arasında yapı-
lan bir sözleşme ile belirlenir. Esas 
olarak meslek mensubunun üc-
reti, meslek yasasında belirtildiği 
gibi, iş yapmadan yani işe başla-
yınca peşin olarak ödenir. Ancak 
meslek mensubu ile iş yaptıranlar 
arasında yapılan sözleşme ile iş 
yaptıkça da ödemelerin yapıla-
cağı kararlaştırılabilir.

Kanun, ücretin bir yönetme-
likle belirleneceğini ve bu yönet-
meliklerdeki ücretin asgari ücret 

olacağını ve bu ücretten aşa-
ğı ücretle ile iş yapılmasının kabul 
edilemeyeceğini belirlemiştir. İş 
yapılması durumunda yine baş-
ka bir yönetmelikte belirlenen, 
haksız rekabet yönetmeliği gere-
ği disiplin soruşmasına maruz ka-
lacağını düzenlemiştir. Meslek 
mensuplarının ise ücretsiz hizmet 
yapamayacakları düzenlenmiştir.

Ücret; “3568 sayılı kanunun 
46 ‘cı maddesinde tanımlanmış 
olan muhasebecilik ve müşavir-
lik hizmeti karşılığı alınan para ve 
parayla ifade edilen değerleri”, 

Ücret Tarifesi ise; “Kanunun 
46'ncı ve 50/i maddesine göre; 
çeşitli belge düzenlenmesi, işlem 
yapılması, tasdik, denetim ve 
danışmanlık hizmetleri dolayısıyla 
alınacak en az ücretleri gösteren 
listeyi” ifade etmektedir.  Tarife 
aynı zamanda “Serbest muha-
sebecilerin, serbest muhasebeci 
mali müşavirlerin ve yeminli mali 
müşavirlerin belge düzenlenme-
si, işlem yapılması, tasdik, dene-
tim ve danışmanlık hizmetleri do-
layısıyla alacakları en az ücretle 
yer aldığı” listedir.

3568 sayılı yasanın 46’cı mad-
desinde “Ücret meslek mensup-
larının hizmetlerine karşılık olan 
meblağı ifade eder. Ücretin as-
gari miktarı tarife ile belirlenir. Ta-
rifedeki asgari miktar altında üc-
ret karşılığında iş kabulü yasak 
olup, aksine hareket disiplin ce-
zasını gerektirir.” Ücret tarife-
si odalardan gelen önerileri üst 
birlik kategorilere göre düzenle-
yerek, Hazine ve Maliye Bakan-
lığına (Eski Maliye Bakanlığına) 
gönderilir, denilmektedir. “Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı tarifeyi 
aynen veya gerekli gördüğü de-
ğişikliklerle tasdik eder. Tarifeler 
Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girer. Yeni tarifenin tas-
dikine kadar mevcut tarife hük-
mü uygulanır.”

 Hazine ve Maliye Bakanlığının 
onaylamayacağı bir ücret tari-
fe listesi yasadaki belirlemelere 
göre yasal bir ücret tarifesi olma-
yacaktır.

Yukarıda anlatılan meslek 
mensuplarının iş yapmak ve kar-
şılığında en az ücret almak konu-
sundaki yasal düzenlemeyi an-

latmaya çalıştım.
Bütün meslek mensupları da 

biliyor ki asgari ücret tarifesi ola-
rak bilinen ve uygulanan üc-
ret tarifesi artık “asgari ücret” ol-
maktan çıkmış “azami ücret “ 
olmuştur. Bu çok kolay kanıtla-
nabilir artık. TÜRMOB, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile varmış ol-
duğu mutabakat gereği,  üc-
ret tarifelerinin TÜRMOB/E-BİRLİK 
üzerinden yapılmaktadır.  Bu söz-
leşmelere bakıldığında %90 ‘dan 
fazlasının asgari ücret üzerin-
den yapıldığı görülebilir. Merakla 
bende bu sonucun TÜRMOB ta-
rafından açıklanmasını bekliyo-
rum.

Esas sorun ise; emeğiyle geçi-
nen işçiler için belirlenen asga-
ri ücretin ülkemizde nasıl “ortala-
ma ücret “ olması gibi bir sonucu 
doğurmuş ise, “asgari ücret tari-
fesi” meslek mensupları için “or-
talama ücret” haline gelmiş ol-
masıdır. Birçok meslek mensubu 
aldığı ücretlerle ( hatta alamadı-
ğı demek daha doğru) ücretler-
le mesleki faaliyetlerini sürdüre-
mez duruma gelmiştir. Ülkemizde 

yaşanan yüksek enflasyon nede-
niyle alım gücü düşmüş alınama-
yan muhasebe ücretleri pul ol-
muştur.

Birçok meslek odası üst birli-
ğe (TÜRMOB) çağrıda bulunarak 
ve asgari ücretin yeniden düzen-
lenmesi isteği gerçek bir ihtiyaç 
ve talep olarak ortaya çıkmak-
tadır. Geçen yılın asgari ücretle-
ri üzerinden %25 bir artışla belirle-
nen 2022 yılı ücretleri, işçiler için 
%50, devletin yeniden değerle-
me oranı ise %36 olarak artırılır-
ken yetersiz kalmıştır. Fiyat artışları 
meslek mensuplarının masrafları-
nı Mayıs ayı itibariyle enflasyonun 
% 73,50 çıkması nedeniyle karşı-
layamaz hale getirmiştir. 

Yeni hazırlanan ek bütçe ile 
çeşitli düzenlemeler yapılırken 
kamuoyunda konuşulan işçile-
rin asgari ücretleri ile emeklilere 
enflasyon oranında bir artış(%40 
gibi) olacağı dillendirilirken, mu-
hasebe meslek mensuplarının 
artık “ortalama ücreti” haline 
gelen asgari ücretlerinin de artı-
rılması kaçınılmaz olarak zorunlu 
bir hal almıştır.

Aklıma Gelenler

MALİ MÜŞAVİRLERLİK (MUHASEBE) ÜCRETLERİ VE ORTALAMA ÜCRET Ertuğrul KILIÇ
ertugrul.64@gmail.com

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ REHABİLİTASYON İŞİ
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TMO) TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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TMO Genel Müdürlüğü Güvenlik Kamera Sistemi Rehabilitasyon 
İşi, yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sa-
dece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2022/637768
1-İdarenin
a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(T-
MO) TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi: Milli Müdafaa Cad. No:18 Bakanlıklar-Çankaya/AN-
KARA 06100 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 3124163000 - 3124163400
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indiri-
lebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: TMO Genel Müdürlüğü Güvenlik Kamera Sistemi Reha-
bilitasyon İşi,
b) Niteliği, türü ve miktarı: Genel Müdürlük İdari Binasına 98 
Adet 4 MP IP Kamera , 1 Adet NVR Ve Muhtelif Ekipman Temin 
Ve Montajı Yapılacaktır. Ayrıca Mevcut 1 Adet NVR Ve 23 Adet 
Kameranın Ankara Başmüdürlüğüne Montajı Yapılacak Ve Dev-
reye Alınacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: TMO Genel Müdürlüğü Milli 
Müdafaa Caddesi No:18 06420 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim 
günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itiba-
ren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 19.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı ad-
res): TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Top-
lantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik de-
ğerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belge-
ler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-tek-
lifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler 
ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edi-
len hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabi-
lir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına 

ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-
sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşa-
vir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan ta-
rihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtil-
memiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ta-
ahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olma-
mak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi-
ni gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer iş-
lere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ- IV. GRUP: ÖZDENE-
TİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON SİSTEMLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bö-
lümleri:
Elektrik  Mühendisi veya Elektrik- Elektronik  Mühendisi 
veya  Bilgisayar  Mühendisi veya Elektronik Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre 
belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. 
Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP 
üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan 
sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte 
ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ve-
receklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar 
teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 
(Altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama is-
tenilmeksizin reddedilecektir.

AYDINLIKEVLER MAHALLESİ 
SAĞLIK MERKEZİNE KAVUŞTU

HABER MERKEZİ
Aydınlıkevler Mahallesi’nin Aile Sağlığı Merkezi so-

runu çözüme kavuştu. Aydınlıkevler Mahallesi İstinye 
Sokak’ta Altındağ Belediyesi tarafından yapımı ta-
mamlanan Aile Sağlığı Merkezi, vatandaşların yüzünü 
güldürdü.

Aydınlıkevler’e müjde... Mahalle sakinleri özlem-
le bekledikleri Aile Sağlığı Merkezi’ne kavuştu. İstinye 
Sokak’ta açılışı yapılan merkez, vatandaşların bü-
yük beğenisini topladı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. 
Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açı-
lış törenine; Ankara Vali Yardımcıları Osman Akbaş ve 
Namık Kemal Nazlı, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali 
Niyazi Kurtcebe, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, AK 
Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ 
İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Altındağ Belediye Meclisi 
AK Parti Grup Başkanvekili Elif Yeşim Araz, Altındağ 
İlçe Sağlık Müdürü Harun Bağcı, sağlık çalışanla-
rı, Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Şenol Öz ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 6 doktorun görev yapacağı Aile Sağlığı 
Merkezi, 20 bine yakın vatandaşa hizmet verecek.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI...”
Aydınlıkevler Mahallesi’nin çok önemli bir soru-

nunu çözüme kavuşturmaktan dolayı büyük mut-
luluk duyduklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Aile 
Sağlığı Merkezi, bu bölge için çok önemli bir ihtiyaç-
tı. Söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. Merkezimizin tüm mahalle sakinlerine hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ediyor, görev yapacak de-
ğerli sağlık çalışanlarımıza ise başarılar diliyorum” dedi. 
Konuşmaların ardından hep birlikte açılış kurdelası-
nı kesen heyet, daha sonra merkezin içinde incelemeler-
de bulundu.
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BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                                                                                                                                                                         (Basın-1649965)

IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK HAT KESİMİ SİNYALİZASYON TEKNİK BİNALARINDA 
KULLANILMAK ÜZERE 6 ADET 50 KVA JENERATÖR ALINMASI İŞİ (MONTAJLI MAL ALI-
MI) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2022/632129
1-İdarenin
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE 
SATINALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 03125208391-5208771 - 3125208949
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK HAT KESİMİ SİNYALİZASYON TEKNİK BİNALARINDA 
KULLANILMAK ÜZERE 6 ADET 50 KVA JENERATÖR ALINMASI İŞİ (MONTAJLI MAL ALIMI)
b) Niteliği, türü ve miktarı: 6 ADET 50 KVA JENERATÖR ALINMASI İŞİ (MONTAJLI MAL ALIMI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IRMAK- KARABÜK- ZON-
GULDAK HAT KESİMİ
ç) Süresi/teslim tarihi: İşin teslim süresi 120 (yüz yirmi ) Takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 20.07.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): TCDD 2. BÖLGE MÜDÜR-
LÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU BEHİÇBEY YENİ-
MAHALLE / ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat 
dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin ya-
rısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve 
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere iliş-
kin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren 
belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest 
bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten is-
teklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belge-
lerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzen-
lenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzen-
lenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara iliş-
kin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum 
veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurumları veya Özel Sektör iş yerlerine jeneratör satışı veya jeneratör imalatı yapmış 
olmak, benzer iş oloarak kabul edilecektir..
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, 
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen is-
teklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

T.C. ANKARA VALİLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI 
AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ

 İLAN METNİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1650187)

Taşınmaza ait bilgiler :
1. İşin Adı: Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet  Hastanesi 16metrekare.Kantin Alanının Kiralan-
ması İşi
2. İhale Yeri ve Şekli : Ankara Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi 08/09/1983 tarihli ve 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İhaleye katılacak istekliler  dosyalarını Satın Alma Birimine teslim edeceklerdir.
İhaleye katılacaklar Şartname ve eklerini 200,00TL(ikiyüztl) hastane veznesine yatırmak sure-
tiyle Satın Alma  Biriminden alabilir.
3. Taşınmazın Süresi: Kira süresi yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 36 Aydır.
4. Tahmini Kira Bedeli: Taşınmazın Tahmini Yıllık Kira Bedeli 13.050TL(onüçbinellitl). TL  onüç-
binellitl Taşınmazın 3 aylık  kira bedeli sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşinen ödenir. 
Kalan 9 aylık kira bedeli 3 er aylık taksitler halinde 3 taksitle 3 eşit parçada peşinen ödenir. 
5. Geçici Teminat: Geçici Teminat Taşınmazın Tahmini Yıllık Kira Bedeli üzerinden %30 olarak 
3915,00(üçbindokuzyüzonbeştürklirası) ’dir. Teminat olarak kabul edilebilecek değerler: Teda-
vüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 
ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine 
düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar hastanemiz dönersermaye 
vezne hesabına yatırılacaktır.
6. Kesin Teminat: Taşınmazın 36 Aylık Sözleşme Tutarı üzerinden %10 kesin teminat alınır.
7. İşe Başlama Tarihi: Yer Tesliminin yapıldığı tarihte işe başlanacaktır.
8. İhale Tarihi: 07.07.2022 Perşembe günü saat: 10:00'da.
9. İhaleye katılacak olan istekliler;
a) İkametgah İlmühaberi ve Tebligat için Türkiye'de adres göstermek.
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildiren noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı 
ihale sırasında ibraz edilecektir) veya noter onaylı nüfus kayıt örneği ibraz etmek,
c) Gerçek kişilere ait Adli Sicil Belgesi ibraz etmek,
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, (c) bendindeki belgeleri ilave olarak, Tüzel kişilerin ise Ver-
gi Kimlik Numarasını bildiren idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicili-
ne kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklif-
te bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edil-
miş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen 
şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 
kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir noter tasdikli yetki belgesi vermesi şarttır.
h)  Şartname ve Dokümanları aldığına dair makbuz ve Geçici Teminat 
ı)   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
Bu belgeleri dosyada bulunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1649398)

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2022 gün ve 1185 sayılı kararı ile onaylanan, Eti-
mesgut İlçesi, "Bağlıca 46937 ada 3 parsel Açık Spor Tesis Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Kabulüne İlişkin Plan Değişikliği" Belediye Başkanlığımız ilan 
panosunda 27.06.2022 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.  
İlanen ilgililere duyurulur.

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi 
Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, 
en hızlı büyüme döneminin ergenliğe giriş dönemi oldu-
ğunu belirterek, "Bu dönemin erken gerçekleşmesi ke-
mik gelişiminin erken tamamlanarak boy kısalığına se-
bep olabilir." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer 
verilen Sarıkaya, erken ergenliğin günümüzün proble-
mi olduğunu, iyi takip etmek gerektiğini aktararak, bu 
konuda ailelere bazı uyarılarda bulundu.

Erken ergenliğin günümüzde çokça görüldüğünü 
belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Ergenlik kızlarda memelerin, erkeklerde ise testis-
lerin büyümesi ile başlar. Ergenlik dediğimiz gelişim sü-
reci kızlarda ortalama 10-11 yaşlarında, erkeklerde ise 
11-12 yaşlarında başlamaktadır. Ergenlik sürecinin ta-
mamlanması 4 ila 6 yıl arasında sürer ve genellikle kızlarda 
15-16, erkeklerde 17-18 yaşlarda ergenlik sona erer. Kızlarda 
8 yaşından önce, erkeklerde 9 yaşından önce başlayan er-
genliğe 'erken ergenlik' diyoruz. Erken ergenlik günümü-
zün ana problemi. Erken ergenlik kızlarda erkeklere naza-
ran daha fazla görülüyor. Ailelerin erken ergenliği anlaması 
erkeklerde biraz daha zor olabiliyor. Çünkü erkeklerdeki er-
genliğin ilk belirtisi testislerin büyümesidir. Kızlarda ergen-
liğin ilk belirtisi meme gelişimidir. Kızlarda meme gelişimi ilk 
seferinde memede bir acıma ve sertlikle başladığı için onlar 
bu duruma daha aşinalar. Annelerine hemen şikayet edebi-
liyorlar ve anne bakınca fark ediliyor. Erkeklerde biraz daha 
geç fark edilebiliyor."

- "Tümöral nedenler erken ergenliğe neden olabilir"
Aliye Sevil Sarıkaya, hipotalamusta hipofiz tümörü ne-

deniyle oluşabilecek hormon bozukluklarının erken ergenli-
ğe yol açabileceğini bildirdi.

Kızlarda erken ergenliğin daha fazla görüldüğünü belir-
ten Sarıkaya, "Daha fazla görülse de sanki normal bir ergen-
liğin erkene kaymış versiyonu gibi olup altından önemli bir 
sebep çıkma durumu daha nadirdir. Erkeklerde ise tümöral 
nedenlerle başlama olasılığı daha fazla olup erkeklerde er-
ken ergenliği çok iyi takip etmek gerekir. Hipofizden salgı-
lanan hormonların uyarısıyla ergenlik başladığı için erken 
ergenlikte hipofizi ilgilendiren tümöral bir sebepten şüphe-
lenebiliriz. Erkeklerde bir hastalığı işaret etme ihtimali çok 
daha fazla." ifadelerini kullandı.

- "Tüketilen gıdaların özellikle çocuklar için organik ol-
masına aileler çok dikkat etmeli"

Hormonlu gıda ve plastik malzemelerin hormon bozul-
masına yol açarak erken ergenliğe sebep olabileceğini vur-
gulayan Sarıkaya, şu bilgileri verdi:

"Günümüzde tüketilen hormonlu gıdaların da erken er-
genlik üzerinde rol oynadığı varsayılıyor. Bugünkü beslen-
me koşullarının erken ergenlik üzerinde çok fazla etkisi var. 
Plastik olan şişeler ve ürünlerin paketlendiği diğer plas-
tik malzemelerde bile hormon bozucu etki gözlemlenebi-
liyor. Tüketilen gıdaların özellikle çocuklar için organik ol-
masına aileler çok dikkat etmelidir. En hızlı büyüme dönemi 

ergenliğe giriş dönemi. Bu dönemin erken gerçekleşme-
si kemik gelişiminin erken tamamlanarak boy kısalığına se-
bep olabilir. Kız çocuklarında en hızlı büyüme dönemi er-
genliğe giriş dönemidir. Erkek çocuklarında ise ergenliğin 
ortası ve ortadan sonraki dönemde en çok gelişim görül-
mektedir. Kız çocuklarında meme gelişiminden adet kana-
masına kadar olan süreçte boy çok hızlı uzamaktadır. Fakat 
adet kanaması sonrası da 2 seneye kadar boy büyümesi az 
da olsa devam edebilmektedir. Erken ergenlikte kemikleş-
me erken tamamlanmaktadır. Büyüme plakları erken er-
genlikte erken kapandığı için büyüme durmakta ve boy 
kısalığı sorunu ortaya çıkmaktadır." Ailelerden en çok büyü-
me ve gelişme anlamında boy kısalıkları konusunda şikayet 
aldıklarını bildiren Sarıkaya, aynı zamanda kız çocuklarının 
erken ergenlikte küçük yaşta adetle karşılaşmasının bazı 
psikolojik sorunlara da yol açabildiğini aktard

Erken ergenlik çocuklarda 
boy kısalığına yol açabiliyor

Önlemler alınarak güneş ışığından yararlanılmalı
 İSTANBUL, (DHA) - Yaz ayları-

nın başlamasıyla birlikte bağışıklık 
ve sağlıklı yaşam anlamında güne-
şin zararlı etkilerinin daha da art-
tığını belirten Uzm. Dr. Nilsu Salih, 
vücuda yararı kadar zararı da olabi-
len güneşten korunma yöntemleri-
ne dikkat etmek gerektiğinin altını 
çizdi. Salih, “Güneş ışınları, özellikle 
D vitaminin sentezlenmesinde, ço-
cukların kemik gelişiminde ve cilt 
sağlığının iyileşmesinde olumlu et-
kilere sahiptir ancak ozon tabakasının incelmesi nedeniyle 
güneş ışınlarının tehlikeli olmaya başladığının unutulma-
ması gerekir. Bu durumun güneşten uzak kalmak anlamı-
na gelmez, gerekli önlemler alınarak güneşten faydalan-
maya devam etmek gerekir” dedi.  Güneş ışığından bilinçli 
bir şekilde faydalanmak için öncelikle zararlar ve bunlara 
karşı alınacak önlemler konusunda bilinçli olmanın en te-
mel koşul olduğunu söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nilsu Salih, “Tüm canlılar için 
hayat kaynağı olan güneş, bağışıklığın güçlenmesi, kemik 

sağlığı, vücudun enerji depola-
ması, vücudun ihtiyacı olan vi-
taminlere destek sağlama-
sı anlamında büyük faydalarının 
olmasının yanı sıra dikkatli ve 
kontrollü bir şekilde faydalanıl-
madığında sıcak çarpması, cilt 
yanıkları, kanserojen ışınlara 
maruz kalmak gibi olumsuz etki-
lerde neden olabilir. Güneş ışınla-
rından en iyi şekilde faydalanmak 
istiyorsanız, öncelikle cilt tipinize 

ve güneşlenme sürenize uygun yüksek faktörlü bir güneş 
koruyucu krem kullanmalı, beslenmenize dikkat etmeli ve 
uygun giysiler giymelisiniz” ifadelerini kullandı.  

Sağlıklı güneşlenmenin en basit ve zararsız yolunun 
kısa süreli ve uygun saatlerde güneşe çıkmak olduğunu 
vurgulayan Uzm. Dr. Nilsu Salih, günlük ortalama 10 daki-
kalık güneşlenmenin vücut sağlığı ve bağışıklığı için ye-
terli olduğunu söyledi. Salih, güneş ışınlarının zararlarının 
deri tipine ve rengine göre değişip değişmeyeceği ile ilgi-
li de şöyle konuştu: 
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Bazı kitapları iki ya da üç kez okumayı 
çok severim. Ama bazı kitaplar var ki he-
men hemen her sene bir kere okurum. Bu 
kitaplarda ilki Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Söylev”, ikincisi Cervantes’in “Don Kişot” 
ve üçüncü kitap ise Dostoyevski’nin “Öte-
ki” romanıdır.   Bazı kitaplarsa başucu kita-
bımdır, onları da fırsat buldukça okurum. 
Bu kitapların başında da şiir kitapları gelir. 

Bazı kitaplarsa başucu kitabımdır, on-
ları da fırsat buldukça okurum. Bu kitap-
ların başında da şiir kitapları gelir. Nâzım 
Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manza-
raları”, Hasan İzzettin Dinamo’nun “Ateş 
Ormanları Arasından”  gibi.

Geçen ha� a Adnan Biinyazar’ın “Ölü-
mün Gölgesi Yok” kitabını dördüncü kere 
okudum. Her okuduğumda yeni yeni şey-
ler bulduğumdan severek okudum.

Adnan Binyazar,benim GEE (Gazi Eği-
tim Enstitüsü) İngilizce Bölümü’nde Türk-
çe öğretmenimdi. Yaklaşık dört ay kadar 
öğretmenliğimi yaptı. Ancak benim üze-
rimdeki etkisi aradan elli yıla yakın zaman 
geçmesine rağmen devam etmekte. 
Özellikle mektup yazma konusunda beni 
çok etkilemiştir.

Öğretmenimin çocukluk anılarını anlat-

tığı “Masalını Yitiren Dev” adlı eserini oku-
duktan sonra hemen kendisini telefonla 
aramış ve bu kitabın devamını yazması-
nı istemiştim. Çünkü adı geçen kitabı oku-
dunuzsa benim aldığım tadı mutlaka al-
mışsınızdır. Anlatımı olsun, gözlemleri olsun 
çok güzeldi. Çocukluğunda yaşadığı olay-
lar beni çok etkilemiş, zaman zaman  ken-
di yaşantımı okuyormuşum duygusuna ka-
pılmıştım.

Bu kitaptan birkaç yıl sonra bekledi-
ğim kitabı çıktı öğretmenimin. Ve yine çok 
mükemmel bir anlatımla eşinin ölümünü 
anlatıyordu bu eserinde. Kitabın adı gibi 
gerçekten de “ Ölümün Gölgesi Yok”tu. 
Sevginin dili bu kadar güzel olabilirdi. Ro-
man, çağdaş bir “Kerem ile Aslı” öykü-
sü gibiydi. Bu kitabı da diğer kitap gibi bir 
günde soluk soluğa okudum. Kitabı oku-
duktan  hemen sonra yine öğretmenimi 
aradım. Ancak evde yoktu, ben de tele-
sekretere kitabı okuduğumu ve çok be-
ğendiğimi belirten notu bıraktım. Öğret-
menim, mesajımı alır almaz beni aramış 
ama evde bulamamıştı. Akşam eve ge-
lince eşim, öğretmenimin beni aradığı-
nı söyledi. Hemen öğretmenimi aradım 
ve kendisiyle uzun uzun konuştum. Bu ko-

nuşmada; bana Almanya’dan yazdığı 
mektuplarda Filiz Hanımın hastalığından 
bahsettiğini ve ölümünden sonra da mek-
tuplarında eşinden bahsettiğini kendisine 
söyledim. O mektuplarda geçen Filiz Hanı-
mın ölümü ve sonrasıyla ilgili öğretmenimin 
yazdıklarını, kitaba katkısı olur düşüncesiy-
le buraya alıyorum.

“Kardeşim Davut Köksoy…” diye baş-
layan mektubu 28,10,1990 tarihini taşıyor 
ve Berlin’den postalanmış. “Sana Berlin’e 
döner dönmez yazmalıydım. Aradan yıllar 
geçmesine karşın beni unutmamandan 
büyük mutluluk duymuştum. Ayrıca, yılla-
rın emeğini kişiliğinde taşıyan olgun bir öğ-
rencimle karşılaşmak da çok sevindirmiş-
ti beni …” “Davut’çuğum, sana hemen 
yazamadım, çünkü –sanırım söylemiştim-, 
eşim çok hastaydı; buraya gelir gelmez 
onu hastaneye yatırdım, ne yazık ki 5 
Ekim’de de yitirdim. İki üç günlüğüne Tür-
kiye’ye geldim ve sevgili eşimi Çorum’da 
toprağa verdim. Şu sıralar ise yaşamımın 
en bunalımlı günleriyle çekişiyorum. Umut-
suzluk ve kötümserlik her yanımı sarmış du-
rumda. Bundan nasıl kurtulacağımı bile-
miyorum. Umarım Türkiye’ye geldiğimde 
daha rahatlamış olarak görüşürüz. Sevgi-

li Davut, insan yaşamı ölüm karşısında bile 
sürüp gidiyor.” Bu satırlardan sonra Emek-
li Sandığı’ndaki işleri ile ilgili gerekli yardımı 
bekleyen ricası ile devam ediyor.

“Kardeşim Davut….” diye başlayan 
mektubu 14,11,1990 tarihini taşıyor ve 
yine Berlin’den postaya verilmiş. Şöyle de-
vam ediyor:”Mektubuna ve ilgine teşek-
kür ederim. Ne denli direnç göstersem de, 
ölüm karşısında güçsüzlüğümü üzeren ata-
mıyorum. Biz örnek gösterilen bir aileydik. 
Birinin ölümü, tüm’ü sarstı. Ben şimdi, ken-
dimi ‘yarım’ bile saymıyorum.” Öğretme-
nim Adnan Binyazar’ın bana göndermiş 
olduğu mektupları Tunceli Vecihi Timuroğ-
lu kütuphanesine armağan ettim. Bu mek-
tuplarla birlikte ilkokul öğretmenim Behzat 
Ay’ında mektubu adı geçen yerde ziya-
retçilere sunuluyor.

Yukarıya aldığım mektuplarında da be-
lirttiğim gibi, öğretmenim ve eşi evlilikle-
rinde örnek gösterilen bir aileydi. Birbirine 
böylesine uyum sağlayan çi�  az bulunur-
du. “Ölümün Gölgesi Yok” kitabı seven her 
insanın kitaplığında bulunması gereken bir 
kitap diye düşünüyor ve sevgili öğretmeni-
min eline, diline, yüreğine sağlık diyorum.

Sağlıklı günlerde bol okumalar diliyorum.

Kitaplar Arasında

ÖLÜMÜN GÖLGESİ YOK Davut Köksoy
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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki lavanta tarlalarına gelenler, güzel görüntü ve koku eşliğinde 
dolaşarak fotoğraf çektiriyor Lavanta yetiştiricisi Sacide Çelikkaya: "Lavanta tarlası insanların çok 
ilgisini çekiyor. Tıbbi amaçla dikmiştik lavantaları ama insanlar görseline çok rağbet gösterdiler"

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - 
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mor renkli çi-
çekler açan lavanta tarlaları, ilçenin turizm po-
tansiyeline katkı sağlıyor.

Safranbolu'da, İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğünce oluşturulan "ova" ve "orman" 
ile bazı çiftçiler tarafından toplam 170 dönüm 
alanda lavanta yetiştiriliyor.

İlçede ilkbahar aylarında ekilen lavanta-
nın yaz aylarında çiçek açmasıyla mora boya-
nan tarlalar, ziyaretçilere alternatif turizm ro-
tası oluşturuyor.

Gıdadan kozmetiğe birçok alanda kullanı-
lan, şifalı özelliğiyle de bilinen lavantanın yetiş-
tirildiği tarlaları görmek için ilçeye gelen yerli 
ve yabancı turistler, güzel görüntü ve mis ko-
kular eşliğinde gezmenin tadını çıkarıyor.

Yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ile ya-
bancı turiste ev sahipliği yapan tarihi ilçedeki 
lavanta tarlaları, doğaseverler ve fotoğraf tut-
kunları için adeta doğal stüdyo işlevi görüyor.

- "Lavanta bahçelerimiz turistlerin tevec-
cühüne açık halde"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 
AA muhabirine, ilçede lavanta kokulu bahçe-
ler, orman ve ova oluşturduklarını söyledi.

Salgın döneminde oluşturdukları lavanta 
bahçelerine turistlerin rağbet gösterdiğini dile 
getiren Türköz, "Lavanta bahçelerimiz turist-
lerin teveccühüne açık halde. 'Lavanta kokulu 

Safran Ovası' kurduk. Burası da bu yaz turist-
lerimize açık hale geldi. Buraya onlarca, yüz-
lerce ve binlerce turistimiz gelecek, güzel vakit 
geçirecekler." dedi.

- "Çok ziyaretçimiz oluyor"
İlçedeki 15 dönümlük tarlasında lavan-

ta yetiştiren Sacide Çelikkaya da salgın döne-
minde lavanta yetiştirmeye başladıklarını ve 
kısa sürede ilerleme sağladıklarını kaydetti.

Bu sene lavantaların çiçek açtığını ve ha-
sat zamanının yaklaştığını belirten Çelikkaya, 
"Lavanta tarlası insanların çok ilgisini çeki-
yor. Tıbbi amaçla dikmiştik lavantaları ama in-
sanlar görseline çok rağbet gösterdiler. Çok zi-
yaretçimiz oluyor. İl dışından çok gelen oluyor. 
Yurt dışından da oluyor." diye konuştu.

Çelikkaya, zahmetli yetiştirme sürecine 
rağmen işini zevkle yaptığını sözlerine ekledi.

Lavanta tarlaları Safranbolu'da 
alternatif turizm rotası oluşturuyor

Mevlevi mezar taşları, Mevlana 
Müzesi'ndeki gül bahçesinin tapu senedi

KONYA, (DHA)- KONYA'da, Mevlana 
Müzesi'nin bahçesindeki Selçuklu Sultanı 
Alaeddin Keykubat'ın 'gül bahçesi' olarak 
bilinen bölümde Mevlevilerin mezar taş-
ları sergilenmeye başladı. Müze Müdürü 
Dr. Naci Bakırcı, mezar taşlarının gül bah-
çesinin tapu senedi niteliği taşıdığını be-
lirterek, ''İnşallah burada sergilediğimiz 
mezar taşları Mevlana Müzesi gül bah-
çesinin tapu senedi olur" dedi. Türkiye'de 
Ayasofya ve Topkapı müzelerinden sonra 
en çok ziyaretçisi olan Mevlana Müzesi'ne, 
ek müze binası için 'gül bahçesi' olarak bi-
linen bin yıllık alanda 2017 yılında kazı 
yapıldı. Kazılarda Mevlevilere ait oldu-
ğu düşünülen kemikler ve mezar kapak-
ları bulundu. Aradan geçen süre sonun-
da, mezarların üzeri toprakla kapatıldı. 
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın 
'gül bahçesi' eski görünümüne kavuş-
maya başladı. Müzedeki Mevlevilere ait 
mezar taşları da burada sergiye açıldı. 
Çalışmalar hakkında bilgi veren Mevlana 
Müzesi Müdürü Dr. Naci Bakırcı, "Çok ön-
cesine gittiğimizde Mevlana Külliyesi’nin 
oturduğu alan Selçuklular döneminde 
Alaeddin Keykubat'ın gül bahçesi oldu-
ğu ve Mevlana ailesine buranın vakfedil-
diği yönünde bilgilerimiz var. Bir süre önce 
Mevlana Müzesi'ne ek binaya ihtiyaç du-
yulduğunda burada bir kazı çalışması ya-
pılmıştı. Hiç kimsenin bilmediği bu alanda, 
Selçuklular dönemi ve daha geç dönem-
lerde definlerin yapıldığı büyük bir mezar-
lıkla karşılaşıldı" dedi.

'HER BİRİ ANIT ESER GİBİ'
Çalışmalarda mezarlıkların çıkma-

sının ardından Kültür Varlıkları Koruma 
Kurulu'nun kazıyı durdurduğunu ifade 
eden Dr. Naci Bakırcı, "Mezarlar çıkınca 

buradaki çalışmalar iptal edildi. Koruma 
Kurulu tarafından durduruldu, Konya 
Büyükşehir Belediyesi projeyi uygula-
maktan vazgeçti. Buradaki yaklaşık 10 
metrekarelik alanda Selçuklu dönemi me-
zarlığıyla karşılaşılmıştı. Daha sonra bu 
alan dolduruldu, gül bahçesi de müzenin 
bahçesiyle bütünleştirildi. Bu alan yeşil-
lendirildikten sonra 1925-1931 yılları ara-
sında Konya'da çok tarihi mezarlıklar tah-
rip edilmiş. Bunlardan birisi de Konya 
Mevlevi Dergahı'nın mezarlığıdır. Burada 
yaklaşık 600 mezar taşından 150 kadarı 
sahiplerine iade edilmiş. Diğerleri de mü-
zenin muhtelif yerlerinde duruyordu. Müze 
kayıtlarına girmeyen yaklaşık 70 mezar 
taşını da tekrar envanterimize kaydettik. 
Bu alanda bir Mevlevi mezar taşları ser-
gi alanı oluşturmaya çalıştık. Mezar taşla-
rı düzenlendi, okundu. Mevlevilikte mezar 
taşları çok önemlidir. Birer anıt eser gibidir 
bu mezar taşları. Bunların derviş oldukla-
rını, tarikat içerisindeki hiyerarşik pozis-
yonlarını ve kimliklerini üzerlerindeki ki-
tabelerden anlıyoruz. Bu bölümde 15'inci 
yüzyıldan 19'uncu yüzyılın sonlarına ka-
dar yaklaşık 70 Mevlevi mezar taşını ser-
giledik. Ziyaretçilere hem yeni bir gezi ala-
nı yarattık. Hem de müzenin sağında ve 
solunda şimdiye kadar dikkati çekme-
yen mezar taşlarını yeni bir bakışla ziya-
retçilerimizin beğenisine sunduk" diye 
konuştu.

'HER BİRİNİN AYRI HİKAYESİ VAR'
Sergilenen mezar taşlarında ölen kişi-

nin yaptığı iş ve yaşamıyla ilgili kesitlerin, 
sembol ve şekillerle anlatılmaya çalışıldı-
ğını söyleyen Dr. Bakırcı, "Buradakilerin 
Mevlevi mezar taşı olması nedeniyle, gün-
lük hayatta kullandıkları Mevlevi sikkeleri 

de mezar taşlarına taç olarak kullan-
mışlar. Biz daha kitabelerini oku-
madan, destarlı mı, destarsız mı, ta-
rikatın hangi akademisinde, hangi 
kariyerinde görev almış onları rahat-
lıkla ifade edebiliyoruz. Üzerlerindeki 
motiflerde zengin olarak elma ağaç-
ları, servi ağaçları, hurma ağaçları da, 
Türk mezar taşlarının öteki alemle ve 
ölümle alakalı ifadeleri sevimli hale 
getirilmiş. Kadın mezar taşlarında bol 
miktarda hazreti peygamberin ru-
muzu olan gül motifleri kullanılmış. 
Katip olanlarda divitler ve kalemlik-
ler kullanılmış. Asker kökenli olan-
larda kılıçlar kullanılmış."

Mezar taşlarının Türk sanat ta-
rihi bakımından önemli eserler oldu-
ğunu belirten Bakırcı, "En erken ta-
rihli, 1363 tarihli bir mezar taşında 
ölünün yolunu aydınlatsın diye kan-
diller konulmuş. Lale motifleri, haş-
haş motifleri kullanılmış. Dönemdeki 
bitki topografyasını göstermesi açı-
sından çok önemli. Mezar taşla-
rı Türk sanat tarihi açısından çok 
önemlidir. Bunlar bu ülkenin tapu 
senetleridir. İnşallah burada sergi-
lediğimiz mezar taşları da Mevlana 
Müzesi gül bahçesinin tapu senedi 
olur. Bundan sonraki yıllarda da gül 
bahçesi içerisine herhangi bir yapıya 
müsaade etmeden bunları korumuş 
oluruz diye düşünüyorum" dedi. 

de mezar taşlarına taç olarak kullan-
mışlar. Biz daha kitabelerini oku-
madan, destarlı mı, destarsız mı, ta-
rikatın hangi akademisinde, hangi 
kariyerinde görev almış onları rahat-
lıkla ifade edebiliyoruz. Üzerlerindeki 
motiflerde zengin olarak elma ağaç-
ları, servi ağaçları, hurma ağaçları da, 
Türk mezar taşlarının öteki alemle ve 
ölümle alakalı ifadeleri sevimli hale 
getirilmiş. Kadın mezar taşlarında bol 
miktarda hazreti peygamberin ru-
muzu olan gül motifleri kullanılmış. 
Katip olanlarda divitler ve kalemlik-
ler kullanılmış. Asker kökenli olan-
larda kılıçlar kullanılmış."

rihi bakımından önemli eserler oldu-
ğunu belirten Bakırcı, "En erken ta-
rihli, 1363 tarihli bir mezar taşında 
ölünün yolunu aydınlatsın diye kan-
diller konulmuş. Lale motifleri, haş-
haş motifleri kullanılmış. Dönemdeki 
bitki topografyasını göstermesi açı-
sından çok önemli. Mezar taşla-
rı Türk sanat tarihi açısından çok 
önemlidir. Bunlar bu ülkenin tapu 
senetleridir. İnşallah burada sergi-
lediğimiz mezar taşları da Mevlana 
Müzesi gül bahçesinin tapu senedi 
olur. Bundan sonraki yıllarda da gül 
bahçesi içerisine herhangi bir yapıya 
müsaade etmeden bunları korumuş 
oluruz diye düşünüyorum" dedi. 

Müzik festivali 
Fanta Fest başlıyor

İSTANBUL (AA) - Fanta Fest, 8 yıllık ara-
dan sonra 18 Ağustos'ta tekrar başlıyor.

Coca-Cola açıklamasına göre, ilk olarak 
2001 yılında gerçekleşen ve kesintisiz olarak 
14 yıl boyunca devam eden Fanta Fest, bu yaz 
kaldığı yerden devam ediyor. 14 yıl içinde, bir-

birinden ünlü sa-
natçıları 6,5 milyon 
izleyiciyle buluş-
turan, "Türkiye'nin 
en büyük gezi-
ci müzik festiva-
li" Fanta Fest, bu 
yıl 18 Ağustos-10 
Eylül tarihle-
ri arasında 10 ilde 
gerçekleşecek.

Gittiği her 
şehre eğlen-
ce götüren Fanta 

Fest, Türkiye'nin sevilen sanatçıları Edis ve 
Gazapizm ile beraber bu yılda katılımcılarına 
müzik, eğlence ve birbirinden keyifli aktivite-
lerle dolu bir festival yaşatacak. Müzik ve eğ-
lenceyi Türkiye'nin dört bir yanına kaldığı yer-
den taşımaya devam eden Fanta Fest'in rotası 
5 Temmuz'da duyurulacak.

 ANTALYA, 
(DHA)- ANTALYA'da, 
'Bir uzay macera-
sı' temasıyla açılan 
'17'nci Uluslararası 
Antalya Kum Heykel 
Festivali'ne ziyaretçi-
lerin ilgisi yoğun oldu. 
Festival alanında ku-
rulan gökyüzü gözlem 
noktası da ziyaretçile-
rin uğrak yeri oldu.

Antalya'da bu 
yıl 17'ncisi 'Bir uzay macerası' te-
masıyla düzenlenen 'Uluslararası 
Antalya Kum Heykel Festivali'nde 
heykellerin yapımı tamamlanırken, 
kapılar ziyaretçilere açıldı. Festival 
alanında kurulan uzay gözlem is-
tasyonunda da teleskopla Ay ve 
gezegenleri izleyen tatilciler, ke-
yifli bir deneyim olduğunu söyledi. 
Teleskop görüntüleri aynı zaman-
da alandaki ekranlara da yansıtıldı. 
Ay'ın üzerindeki kraterleri tüm de-
taylarıyla görme imkanı yakalayan 
ziyaretçiler, festivalde uzayın etki-
leyici atmosferini görme imkanı-
nı yakaladı. 

Lara Halk Plajı'nda 7 bin met-
rekarelik alanda gerçekleştiri-
len ve her yıl yerli-yabancı çok 
sayıda ziyaretçinin geldiği festi-
valde, insanlığın uzaya giden yol-
daki macerasının başladığı gün-
den bugüne izlenen süreç işleniyor. 
Çeşitli uzay temalı filmlerin de 
önemli sahneleri heykellerle can-
landırılıyor. İlk uzay çizimlerini 
yapan Leonardo Da Vinci'nin hey-
keli, Galileo, Rus kozmonot Yuri 
Gagarin, Neil Armstrong, Wright 
kardeşler, Montgolfier kardeşlerin 

heykellerinin yanı sıra unutulmaz 
uzay filmlerinden 'Star Trek', 'Star 
Wars', 'Guardians of the Galaxy'nin 
önemli sahneleri de canlandırıldı. 7 
bin metrekarelik alanda yaklaşık 
10 bin tona yakın kum kullanıldı.

Festival koordinatörü Cem 
Karaca, 'Uluslararası Antalya Kum 
heykel Festivali'nin bu yıl 17'nci-
sinin 'Bir uzay macerası' temasıy-
la düzenlendiğini hatırlattı. Bu yılki 
konseptleri olan uzay macerası-
na yoğun ilgi olduğuna değinen 
Karaca, "Ziyaretçilerimiz uzay ma-
cerası temamızı çok sevdi. İlgi çok 
yüksek. Ziyaretçilerin alanda kal-
dığı süreden bunu anlayabiliyoruz. 
Bu da doğru bir tema seçtiğimizin 
kanıtı. Aynı zamanda dijital teles-
kop yardımıyla her akşam Ay izle-
me seansları yapıyoruz. Bu etkinlik 
tamamen ücretsiz. Ay gökyüzün-
de yükseldiğinde teleskobumuzun 
merceğini çeviriyor ve görüntü al-
maya başlıyoruz. Kimi tatilci vizör-
den bakıp Ay'ı görüyor kimisi anlık 
yansıttığımız görüntüyü ekrandan 
izliyor. Gece Ay'ı izlerken, gündüz-
leri de gezegenleri gözlemliyoruz" 
diye konuştu. 

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 
kazı ve restorasyon 
çalışmaları başladı

BİTLİS (AA) - 
Bitlis'in Ahlat il-
çesinde bulunan 
dünyanın en bü-
yük Türk İslam 
mezarlığı olma 
özelliğini taşıyan 
Selçuklu Meydan 
Mezarlığı'nda kazı 
ve restorasyon ça-
lışmalarının bu yılki bölümü-
ne başlandı.

UNESCO Dünya Miras 
Geçici Listesi'nde yer alan, 
üzerindeki yazı ve şekiller-
le her biri sanat eseri özelliği 
taşıyan mezar taşlarının bu-
lunduğu alanda liken temizli-
ği, taş düzeltme, akıt mezar çı-
karma ve çevre düzenlemesi 
gibi çalışmalar yürütülecek.

Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Başkanı ve Ahlat Selçuklu 
Meydan Mezarlığı Kazı 
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Kulaz, gazetecilere, 
bu yıl alanda ıslah çalışmaları-
na ağırlık verdiklerini söyledi.

Alanda yeni yuvarlak bir 
yapının ortaya çıkarıldığı-
nı belirten Kulaz, "Mezarlıkta 
bolca ot var, yangın tehlike-
si oluşturuyor. Hem bu ris-
ki ortadan kaldırmak hem 
de ziyaretçilerin mezar taş-
larını daha rahat görebil-
meleri için ot temizliği ya-
pıyoruz. Öncelikli müdahale 
gerektiren bazı alanlar var. 
Sekizgen kümbetin çevresi 
de bu alanlardan bir tanesi. Bu 

yıl hedeflerimizden bir tanesi 
de Türk Tarih Kurumu proje-
si çerçevesinde o alana müda-
hale etmek." dedi.

Çalışmalar esnasında yeni 
bulgulara ulaşıldığını belirten 
Kulaz şöyle devam etti:

"Yüzey toprağını aldığı-
mızda yeni mezarlar, san-
dukalar ve şahideler çıkıyor. 
Bunları da özgün haline dö-
nüştürmek önemli. Koruma 
altına almak, restore etmek 
önemli çalışma aşamaların-
dan. Zaman zaman ilginç mi-
mari yapılar, mezar yapıları 
da ortaya çıkabiliyor. Yeni gün 
güzüne çıkan yuvarlak yapı-
nın olduğunu henüz bilemiyo-
ruz. Kazısı devam ediyor, ta-
mamlandığında işlevinin ne 
olduğu netleşebilir. Bu tür ça-
lışmalarda en azından orta-
ya çıkarılan mimari yapıların 
konservasyonu yapılmalıdır. 
Toprak altından çıkardığımız 
bir dokuyu eğer koruyamaya-
caksanız, restore etmeyecek-
seniz toprak altında kalma-
sı daha uygun. Bu tür yapıları 
güzergah üzerinde olduğu için 
gün yüzüne çıkardık. İnşallah 
konservasyon da yapacağız."

Tur�stler, teleskopla 
uzayı keşfed�yor



Ankara Barosu ve Şiddetsiz Toplum Derneği 
işbirliğinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) 
Konferans Salonu’nda “İnsana, Hayvana, Çevreye 

Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Türkiye’de ve 
Dünyada Toplumsal İttifak Nasıl Sağlanır ve 

Sürdürülür?” konulu bir panel düzenlendi.
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ANKARA- Şiddetin her türlüsüne dikkat çekme ve şid-
dete karşı toplumsal bir ittifak oluşturmanın önemini anlat-
mak üzere Ankara Barosu ve Şiddetsiz Toplum Derneği iş-
birliğinde ABEM Konferans Salonu’nda İnsana, Hayvana, 
Çevreye Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Türkiye’de ve 
Dünyada Toplumsal İttifak Nasıl Sağlanır ve Sürdürülür?” 
adlı bir panel düzenlendi. Şiddetsiz Toplum Derneği Başkan 
Yardımcısı Uzm. Psikolog Şenay Ölmez moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panelin konuşmacıları Ankara Barosu Kent 
ve Çevre Merkezi Uzmanı Avukat Ayşegül Karagöz, ODTÜ 
Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Uluslararası 
Proje Uzmanı Tülay Rojay, Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Bulut, Ankara Barosu 
Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Tuğba 
Gürsoy insan, hayvan, çevre ve medya ilişkisi başlıkları al-
tında hazırladıkları sunumlar ile sorunlar ve çözüm önerile-
ri hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Şiddetsiz Toplum 
Derneği Başkanı Rıza Sümer, şiddetin toplumsal bir yara ol-
duğuna dikkat çekerek toplumsal ittifakın önemle vurgu-
lanması ve herkese anlatılması gerektiğini belirterek; “Eğer 
bu ittifak sağlanmazsa o zaman kültürler arası çatışma ola-
caktır. Ortaya attığımız bu kavram çok yerindedir. Bunu hep 
beraber geliştireceğiz. Eğer aramızda iletişim olsaydı birçok 
sorun bugün çözülmüş olacaktık ve başka şeyler konuşu-
yor olacaktık. Örgütlenme son derece zayıf. Buna bağlı bağ-
lı olarak demokrasi son derece zayıf. Siyasi partilerdeki, si-
vil toplum kuruluşlarındaki bir avuç kahraman demokrasi 
için inanılmaz bir direnç gösteriyor. Eğer bir yerde demokra-
si yoksa onun içindeki insanların adaleti sağlayabilmesi çok 

zor, hatta imkansız.” dedi.
‘TOPLUMSAK İTTİFAK SAĞLANMALI’

İnsana, hayvana ve çevreye karşı toplumsal ittifak oluş-
turulmasının sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da gerek 
duyduğu bir konu olduğunu ifade eden Sümer, bu ittifakın 
önemine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti; “Eğer bu 
ittifak sağlanmazsa o zaman kültürler arası çatışma olacak-
tır. Ortaya attığımız bu kavram çok yerindedir. Bunu hep be-
raber geliştireceğiz.”

Dünyanın sorunlarını herkesin çeşitli başlıklar altın-
da toplayabileceğini belirten Sümer, kendisine göre en bü-
yük sorunun iletişim olduğunu vurgulayarak şunları dile 
getirdi; “Eğer aramızda iletişim olsaydı birçok sorun bu-
gün çözülmüş olacaktık ve başka şeyler konuşuyor olacak-
tık. Örgütlenme son derece zayıf. Buna bağlı bağlı olarak de-
mokrasi son derece zayıf. Siyasi partilerdeki, sivil toplum 
kuruluşlarındaki bir avuç kahraman demokrasi için inanıl-
maz bir direnç gösteriyor. Eğer bir yerde demokrasi yoksa 
onun içindeki insanların adaleti sağlayabilmesi çok zor, hat-
ta imkansız. Türkiye’nin hatta dünyanın pek çok yeri adalet-
sizliğin baskısı altında. Sonrasında ise güvenlik. Bu da ken-
di içnde ikiye ayrılıyor. Sosyal güvenlik ve daha ötesi can 
güvenliği.”
‘BEN NE YAPABİLİRİM DEĞİL, BİZ NE YAPABİLİRİZ”

Toplumda “Adalet İstiyoruz” şeklinde yapılan söylem-
ler hakkında görüşlerini belirten Sümer, şunları ifade etti; 
“Adliye önlerinde ya da başka yerlerde adalet istiyoruz de-
memeliyiz. Çünkü onlar adalet istemiyor, hukuka ve yasala-
ra uygun bir adalet istiyorlar. Nasıl adalet sağlanacak, giden 
gelecek mi, çekilen acılar ortadan kalkacak mı? Tabi ki ada-
let istiyoruz ama bu yapılan bana göre adalet değil. Avukat 
arkadaşlarımızın birer kahraman olduklarına inanıyorum. 
Onların içlerinde de sorunlar ve şiddet var. Ama gerçek an-
lamda hukukun gereğini yerine getirmek isteyenler birer 
kahramandır. Bir konuda demokrasi yoksa özerklik olmaz, 
serbestlik olur. Bu nedenle yargıçların ve savcıların demok-
ratik örgütlendikleri günü görmek isterim.”

Toplumun her türlü canlıya karşı şiddet karşısında ne 
yapacağını bilemediğini savunan Sümer, bunun dünya ge-
nelinde bir sorun olduğunu söyleyerek şunları belirtti; “Silah 
üretimlerinin artırıldığı, her yere silahlı müdahale ile sanki 
sorunları çözecekmiş gibi davranıldığı bir dünyada artık ben 
ne yapabilirim, sürecini aştık. İki şeye dikkat etmek gerekir. 
Bunlar siyaset ve inanç. İkisi de Tanrı vergisi. Bu iki büyük 
farklılığı hoşgörü ile karşılayıp bir araya gelirse işte o za-
man ben ne yapabilirimi değil, biz ne yapabilirizi tartışaca-
ğız. O zaman da çok şey yapabildiğimizi göreceğiz. Dünyayı 
ve Türkiye’yi şiddetten de sevgi ve dostluğa doğru götüre-
cek yolun önünü açacak olanlar gönüllülerdir.”

‘ÇEVREYE VERİLEN ZARARLARIN TEMELİNDE 
DEĞERSİZ GÖRME YER ALIYOR’

Ankara Barosu Kent ve Çevre Merkezi Uzmanı Avukat 

Ayşegül Karagöz, çevreye yönelik yapılan 
şiddet ve verilen zararlar hakkında bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. Çevreye verilen za-
rarlarının çoğunluğunun temelinde de-
ğersiz görme, değersizleştirme olduğunu 
belirten Karagöz şunları anlattı; “Şiddet fai-
li, kendisine kolay hedefler seçerek yol baş-
lıyor. Kronolojik açıdan baktığımızda; öl-
dürme, yaralama suçlarını işleyen kişilerin 
daha öncesinde mutlaka bir hayvana ya da 
bir canlıya zarar verdiğini, işkence ettiği-
ni görüyoruz. Bu durum kolay hedef seçme ile ilişkili olabile-
ceği gibi dürtüsel de olabilir. İnsan öldüğünde asıl tepkimizi 
veriyoruz. O, bize vahşetmiş gibi geliyor. Ama bir hayva-
nın ölmesi, işkence çekilmesini çok ciddiye almıyoruz, bir 
vahşet olarak görmüyoruz. Bir canlıya zarar verildiğini gör-
düğümüz anda ona yönelik bir girişimde bulunduğumuz 
zaman aslında şiddeti önlemeye yönelik bir adım atmış olu-
yoruz. Şiddetin sinyallerini almamız gerekiyor. Bu sinyalleri 
alıp şiddet eğilimini görüyorsak ve bu şiddet eğilimini teda-
vi etmek, rehabilite etmek, eğitmek noktasında ilerleyebili-
yorsak şiddetin daha fazla ilerlemesini ve daha çok insana, 
daha çok canlıya zarar vermesini önleyebiliyoruz.”

Çevreye, doğaya, hayvana şiddetin sadece kolay hedef 
oldukları için değil, özellikle doğu ve çevre ekseninde değer-
lendirildiğinde temelinde kapitalist ve ekonomik düzen ol-
duğunu kaydeden Karagöz, şunları dile getirdi; “Çünkü bir 
taraftan ekonomik büyümeyi sağlarken bir taraftan da çev-
re dengesini ne yazık ki sağlayamıyoruz. Otel yapmak için 
ağaçların kesildiğini, ormanların katledildiğini, denizlerin 
kirlendiğini, göllerin kurutulup kenarlarına evler yapıldığı-
nı görüyoruz. Ekonomik sistem için çevreyi bir anlamda feda 
etmiş oluyoruz. Bu noktada ekonomik büyüme ve çevrenin, 
hayvanların, diğer canlıların korunmasındaki dengeyi sağ-
layabiliyor muyuz sorusuyla karşılaşıyoruz. Çevre ile ilgili 
toplantılar yapılıyor, uluslararası görüşmeler sağlanıyor, ka-
rarlar alınıyor ama bu kararlar uygulamadığında bunların bir 
yaptırımı olmuyor.”

‘ŞİDDET, FAİL MERKEZLİ BİR OLAYDIR’
Ekonomik büyüme ve çevre arasındaki dengeyi sağla-

mak için neler yapılması gerektiği hakkında önerilerde bu-
lunan Karagöz, şunları söyledi; “Eğer ekonomik büyümeyi 
durdurarak çevreyi korumaya çalışırsak bunun karşısında 
duracak çok fazla insan olacaktır. Burada yapabileceğimiz 
belki sürdürülebilir bir şekilde, sürdürülebilir enerji gibi çev-
reye de zarar vermeyecek ama ekonomik büyümeyi de des-
tekleyecek şeylere yönelmek olabilir. Ekonomik büyüme-
yi çevreyi koruyalım diye geri plana atarsak mutlaka birinin 
damarına basacaktır ve bütün kat ettiğimiz aşamayı, yolu 
çöpü atmış duruda olacağız. Alternatif yollar ile her ikisini de 
götürebileceğimiz bir dengeyi sağlamamız gerekiyor.”

Çevre ile ilgili taleplerimizden hiçbir zaman vazgeçme-
memiz gerektiğini vurgulayan Karagöz, her zaman korun-
masına ilişkin taleplerimizi sunmaya devam etmemiz ge-
rektiğini belirtti.

Canlı ve cansız hiçbir varlığa şiddet uygulanamayacağı-
nın altını çizen Karagöz, şiddetin her zaman failden kaynaklı 
olduğunu, şiddetin asla mağdurdan kaynaklı olduğunu söy-
leyemeyeceğimizi, bu yüzden kaldırım taşına da zarar verse, 
faile de zarar verse, sahipli hayvanına zarar verse de failden 
kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Karagöz, şiddetin çözümüne 
ulaşabilmek için her zaman fail odaklı olunması gerektiğini 
savundu. Mağduru değil, failleri tedavi etmek gerektiğini be-
lirten Karagöz, failler tedavi edildiğinde toplumun tedavi edi-
lebileceğini ifade etti.

‘TOPLUMSAL ŞİDDETİN SONA ERMESİ İÇİN 
ÖNCELİKLE HAYVANLARA ŞİDDETE SON VERİLMELİ’

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi ve 
Uluslararası Proje Uzmanı Tülay Rojay, insan ve hayvan iliş-
kisi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Rojay,  insan ve hay-
van ilişkisinin çok karmaşık olduğunu belirterek içinde zo-
oloji, antropoloji, psikoloji, sosyoloji, hukuk, siyaset gibi 
kavramları içerdiğini kaydetti. Toplumsal şiddetin sona er-
mesini istiyorsak hayvana karşı şiddetin önemli ölçüde cid-

diye alınması gerektiğini savunan Rojay, ekonomik den-
genin sağlanması için hayvanların korunmasının şart 
olduğunu aktardı ve “Ekosistem bozulunca zararları yine in-
san görüyor.” dedi.

Şiddetin öğrenilen bir eylem olduğunu ve doğrudan, ya-
pısal, kültürel çeşitlere ayrıldığını belirten Rojay, kültürel 
şiddetin diğer şiddet türlerinin temelini oluşturduğunu ve 
onları beslediğini kaydetti.

Deneysel testler için hayvanlara yapılan eziyetlere 

değinen Rojay, hayvanlara alenen acı çektirildiği ve eziyet 
edildiğini ifade ederek; “Deneylerin yüzde 92’si hiçbir bilim-
sel sonuca varmıyor. Her yıl milyonlarca hayvan bioteknolo-
ji, kozmetik, sigara, eczacılık, kimya, tıp, eğitim konularında 
işkence ile öldürülüyor.” dedi.
‘HAYVANA ŞİDDET OLAN HER YERDE İNSANA DA 

ŞİDDET VAR’

İnsan tarafından hayvana yönelik uygulanan şiddet çe-
şitlerini anlatan Rojay, şunları kaydetti; “Eğlence, kumar; kö-
pek, horoz dövüşleri, moda; kürk, deri çanta, mobilya, vs. 
habitat yok oluşu, kontrolsüz büyüyen şehirler, avcılık, de-
neylerde işkence, besicilik adı altında zulüm, yazlıklarda 
terk edilen hayvanlar, insan tercihine göre genetik yapısıy-
la oynanan hayvanlar, canlı hayvan ticaret, vs. Biz görsek de 
görmesek de hayvanlar hayatımızın içinde.”

Hayvana karşı şiddetin insana yönelik şiddet ile ilişkisi-
nin bilimsel olarak kanıtlandığını, bu nedenle hay-
vana yönelik şiddetin önemsenmesi gerektiğini 
söyleyen Rojay, şunları ekledi; “Kendini hiç savu-
namayan masum canlılara yapılan zulmün arka-
sında ne var? İnsan neden bu kadar acımasız, şid-
det dolu olabiliyor? Şiddet uygulayanların çoğu 
anti-sosyal. Kendi öfkesini, acizliğini telafi etmek 
için kendinden daha zayıf canlılara şiddet kulla-
nıyor. Çocuk istismarında bulunanların yüzde 88’i 
hayvanlara da eziyet ediyor, öldürüyor. İstismar 
edilen, şiddet gören çocuk genelde aczini hay-
vanlara yansıtmakta. Seri katillerin çoğunun ço-
cukken hayvana işkence ettiği, öldürdüğü tespit 
edildi. hayvanlara kötü davranan toplumlarda, ka-
dınlar şiddete daha çok maruz kalıyor. Hayvana 
şiddet uygulayan kişi diğer insanlara göre 5 kat 
daha fazla suç eğilimli. Çocuk, çevresinde hayva-
na yapılan şiddete tanık oluyorsa, şiddeti öğreni-
yor, içselleştiriyor, kendisi de yapıyor. ABD’de ya-
pılan bir araştırmaya göre; eşinden şiddet gören kadınların 
yüzde 89’unun evinde hayvana da şiddet uygulanmış. Seri 
katillerin çoğu önceden hayvan suçları ile başlıyor. Adana’da 
Ceren’e kıyan minibüs şoförünün hayvanlara seri işken-
ce yaptığı öğrenildi. Eylül adlı küçük kızın faili, bir önceki yıl 
2 köpeğe tecavüz edip boğmuş. Ceza almamış. Hayvana şid-
det olan her yerde insana da şiddet vardır.”

Son olarak hayvanlardan gıda, giysi, ilaç, koruma, sağlık 
ile ilgili çok şey aldığımızı ancak insanoğlunun bunun kar-
şılığında hayvanlara eziyet ettiğini, öldürdüğünü, acı çektir-
diğini ifade eden Rojay, onlara sadece şefkat gösterilmesi, 
onlarla empati yapılması ve yaşam haklarına saygı duyul-
ması, evrensel ahlak normlarına dikkat edilmesini ve in-
sanın kendisine yapılmasını istemediği şeylere başkaları-
na yapmaması ilkesiyle hareket etmesi gerektiğini önemle 
vurguladı.

‘MESLEKLERİNİ YAPAMIYOR OLMALARI 
GAZETECİLERE UYGULANAN EN BÜYÜK ŞİDDET’

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. 
Gökhan Bulut, şiddet konusunun iletişim ve gazetecilik ala-
nındaki boyutunu değerlendiren bir konuşma gerçekleştirdi. 
Şiddetin gazetecilik alanında iki boyutu olduğunu kaydeden 
Bulut, ilkinin bireysel, ikincisinin de toplumsal boyut olduğu-
nu kaydederek sözlerine şöyle devam etti; “Ayrıca şiddetin 
medyada temsili meselesi var. İnsana, hayvana, doğaya kar-
şı şiddetin ya medyada temsil yoluyla önlenmesi, bu şiddetin 
önlenmesine katkı sağlanması ya da bu şiddetin artırılması 
söz konusu. Şiddet söz konusu olduğunda gazetecilik ve ile-
tişim alanı önemlidir. Çünkü şiddeti bir ilişkiye koyacaksak 
gazeteciliğin toplumsal ilişkilerin merkezinde olduğu unu-
tulmamalıdır. Şöyle ki; gazetecilik temel bir toplumsal yurt-
taşlık kurumudur.”

Son günlerde ülkedeki gündem konularından birinin de 
Basın kanununda yapılacak değişiklikler ile ilgili meclise su-
nulan teklif konusuna değinen Bulut, internet yasasının bü-
yük bir sansür yasası olduğunu ve gazetecilerin meslekle-
rini icra etmeleri yönünde büyük bir şiddete maruz kaldığını 
belirterek, şunları dile getirdi; “Gazeteciler, kanunlarla, 

hukukla ve siyasi iktidarın yaptırımlarıyla şiddet görmekte-
dirler. Gazetecilere uygulanan şiddet yalnızca alışık olduğu-
muz görüntülerde, eylemlerde dayak yemeleri, cezaevlerine 
atılmaları ile sınırlı değildir. Mesleklerini yapamıyor olmala-
rı gazetecilere uygulanan en büyük şiddetlerden biridir. Eğer 
şiddetin önüne geçeceksek bunun bireysel olduğu kadar 
toplumsal süreç olduğunu da vurgulamalıyız. Sömürü ilişki-
sini ortadan kaldırmaksızın şiddetle mücadele mümkün de-
ğildir. Toplumsal ilişkiler itibariyle sınıfsal sömürülerin, bi-
reysel ilişkiler itibariyle özellikle cinsiyetler arası sömürü 
ilişkilerinin ortadan kaldırılması gerekir. Sermaye sınıfı, sı-
nıfsal ilişkiler sömürünün gerçekleştiği alanlardır ve dolayı-
sıyla şiddetin merkezidir.”
‘ŞİDDETİN TEMSİLİ, ŞİDDETİN ÖZENDİRİLMESİNE 

NEDEN OLUYOR’
Şiddetle mücadele ederken bunun aynı zamanda bir 

toplumsal sömürü aracı olduğunu bilmenin önemine dikkat 
çeken Bulut, şiddetin hem toplumsal hem tarihsel hem de 
kişisel kaynaklarını açığa çıkarmak, bunun bilgisini oluştur-
mak ve yaygınlaştırmak gerektiğine vurgu yaptı.

Şiddetin medyadaki temsiline değinen Bulut, gazete-
cilik etiği açısından şiddetin, şiddet eyleminin, şiddet göre-
nin herhangi bir şekilde fotoğraf, video aracılığıyla bilgisinin 
yaygınlaştırılmasının etik dışı olduğunu kaydederek şu ifa-
deleri kullandı; “Fakat gazetecilikte etik dışında bunu engel-
leyen herhangi bir şey yok. Şiddetin varlığını, şiddetle mü-
cadelenin gereğini medyada yaygınlaştırmak başka bir şey, 
şiddet olaylarının gösterimini yaygınlaştırmak başka bir 
şey. Çünkü şiddetin temsili şiddetin özendirilmesine neden 
oluyor. Siyasi iktidar özellikle seçim sürecine giderken bü-
tün bir şiddet araçlarıyla cezaeviyle, jandarmasıyla, polisiyle, 
ifade özgürlüğüyle toplumun üzerine geliyor. Dolayısıyla şid-
detle mücadele bu anlamda siyasi iktidar ile mücadele anla-
mına geliyor.”

‘HAYVANLARI SEVMEK DEĞİL, HAKLARININ 
KORUYUCU OLMAK ÖNEMLİ’

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan 
Yardımcısı Avukat Tuğba Gürsoy, insana, hayvana ve çevre-
ye yönelik şiddetin birbiriyle bağlı olduğunu, hayvanları sev-
menin değil, haklarının savunuculuğunu yapmanın önemi-
ni vurgulayarak, şunlara dikkat çekti; "Hayvanseverlik tek 
başına yeterli bir kavram değildir. Hatta toplumun gidişa-
tında çok tehlikeli bir aşamaya geldiği söylenebilir. hayvan 
hakkı savunucu olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu gezegen-
de her beraber yaşıyorsak hayvanlarla da beraber yaşama-
yı öğrenmek zorundayız. Hayvanlara şiddet uygulamaktan 
vazgeçilmelidir. Büyük binalar, yollar çevreye de hayvana da 
şiddettir. İşlenen suçlara karşı büyük cezalar verilmeli, yap-
tırımlar uygulanmalı”

İnsanların kendi alanlarını oluşturan mülkiyet kavramı-
nın günümüzde tehlikeli bir hal almaya başladığını ve bunun 
çevredeki diğer canlılara da zarar verdiğini belirten Gürsoy; 
“Mesleğimiz gereği mülkiyet kavramı nedeniyle çok fazla 
olaya şahit oluyoruz. Bununla birlikte kendi bahçesinin ya-
nında dahi hayvan beslenmesine izin vermeyen insanlar 
var. Dolayısıyla şiddet eylemlerinde mülkiyetin ciddi sıkıntı-
lara yol açtığını görüyoruz.” dedi.

‘İNSAN VE HAYVAN ARASINDA HİYERARŞİ 
OLMAMALI’

Hayvanların mal olarak görülmemesi gerektiğini, bu 
noktada belediyelere çok iş düştüğünü ifade eden Gürsoy, 
hayvanlardan insanlara yönelik şiddet gelince hayvanların 
suçlu kabul edildiğini ancak bunların da insandan kaynak-
lanan nedenlerden ortaya çıktığını dile getirdi.

İnsan ve hayvan arasında hiyerarşi olmaması, insanın 
hayvandan üstün görülmemesi gerektiğini önemle vurgula-
yan Gürsoy; “Hayvanları Koruma Kanunu, içerisinde olduk-
ça çelişki barındıran bir kanun. Bu kanunun hayvan hakları 
kanunu olması ve gerçek anlamda içinin dolu olması ha-
linde hukuki yaptırımları başarılı olacağını düşünüyorum. 
Hayvanların korunması gereken canlılar olduğunu düşün-
müyorum. Hayvanları koruyacak bilinç, onlara üstten bakan 
bir bilinçtir. Kimsenin korunmaya muhtaç olmadığı bir dün-
ya hayal ediyorum.” şeklinde konuştu.

ANKARA BAROSU VE ŞİDDETSİZ TOPLUM DERNEĞİ 
İŞBİRLİĞİNDE HER TÜRLÜ CANLIYA YÖNELİK 
“ŞİDDETE HAYIR” MESAJI


