
KATALONYA “Referanduma
gideceğiz” diye tutturdu. Hukuki
olarak o referandumun sonucu
ne çıkarsa çıksın Katalonya zor
ayrılır. Çünkü 1978 Anayasası
onu engelliyor. Yani
havanda su dövüyorlar.
Katalanlar “Biz çok fazla
vergi veriyoruz” diyorlar.
Buna karşılık “Öyle bir
şey yok” diyenler de var.
Orada gerekçeleri de
kendilerine yontma durumu var.
İskoçya’da benzer bir gidişat
var. Onlar da son tahlilde
ayrılamaz İngiltere’den. Çünkü
devlet kurmak bu, şaka değil.
Devlet kurdun mu ayrı bir ordu,
diplomasi olacak. Dünyanın en
pahalı şeyleri. Bu yeni devletler,
bu masrafların altına giremezler.

Kargaşa, ekonomiden
kaynaklanıyor. AB’nin
bölünmeyi getirdiği
şeklindeki bir iddia bence
tamamen tutarlı bir tarafı
olmayan bir laf.
1950’den beri AB’de

böyle bir şey olmadı. Aksine
“Ulus devletler Avrupa’sından
giderek ‘Bölgeler Avrupa’sı”na
gidişat var. “Çok fazla
demokrasi var, dolayısıyla
demokrasiyi sonuna kadar
kullanalım” şeklindeki bir yorum,
abartılı ve spekülatif bir gözlem.
Ciddiye alınacak bir şey değil.
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Avrupa Birliği’nin getirdiği demokratik
ortam, bölünmeyi kolaylaştırıyor mu?

BUGÜN
Kahramanmaraş’ta görev
yapan gazeteci bir
dostumun dile getirdiği bir
sorundan bahsedeceğim.
Daha doğrusu yazımın
büyük bölümünü ona
ayıracağım. Önce onu
dinleyin:

“Türkiye Gazeteciler
Federasyonu’nun geçtiğimiz hafta
yapılan kurultayına
Kahramanmaraş delegesi olarak
gittiğim Ankara’da garip bir
‘e-ceberut devlet’ uygulamasına
takıldım. Şuna çok inanıyorum ki
bu olayı Başbakanımız Tayyip
Erdoğan duysa eminim çok
kızacak ve uygulamanın
düzeltilmesi hususunda Maliye
Bakanı’na da talimat verecektir.

Olay şu; Kahramanmaraş’tan
kendi otomobilimle yola çıkarak
Ankara’ya gittim. Arabamın
yakıtını Ankara’ya yetecek kadar
doldurdum ve yanıma da az
miktarda nakit para aldım. Çünkü
Vakıfbank’ta benim kendi
ölçülerimde yüklü miktarda nakit
param vardı ve ben gerektikçe
bankanın bankamatik kartından
harcamalarımı yapıyordum. Buna
güvenerek yanıma nakit para
almamıştım.

Genel kurul bittikten sonra
tekrar Kahramanmaraş’a dönerken
Ankara’dan çıkmadan önce gidip
bir Vakıfbank bankomatından
para çekmek istedim ki,
otomobilime yakıt almak ve yolda
molada yemek ihtiyacımı
karşılamak için. Ancak tuhaftır,
ekranda bankadaki paramın
tamamının görüntüsü olmasına
rağmen ben 300 lira
çekemiyordum. Bir başka ATM
cihazında da denedim, aynı
olunca bu kez banka şubesinden
içeri girip yetkiliyle görüştüm.

Yetkili, 2009 yılında
Denizli’de yediğim bir trafik
cezasını ödemediğimden dolayı
e-haciz yediğimi ve hesabımın
bloke olduğunu, para
çekemeyeceğimi söyledi. Tabii
ben o ödemediğim trafik cezasını
kesmelerini ve hesabımın
kullanıma açılmasını istedimse de
başarılı olamadım.

Hesabımı kullanabilmem için
gidip önce trafik cezamı vergi
dairesine yatırmamı istiyorlardı.
Banka yetkilisine, ‘Yabancı bir
memleketteyim, kimden para
isteyeyim, bana bu cezayı

ödeyecek kadar parayı verin gidip
cezamı ödeyeyim...’ diyorum,
buna da ‘E-hacziniz var, olmaz,
ödeme yapamayız...’ diye yanıt
veriyorlar.

Neticede utana sıkıla
Ankara’daki bir arkadaşımı
aradım, borç para alarak
Kahramanmaraş’a döndüm.

Kahramanmaraş’a geldim,
Aslanbey Vergi Dairesi’ne gidip
20121012030010000019 alındı
numaralı makbuzla aslı 265 lira
olan trafik cezamı 560 lira faizli
olarak 795 lira ödedim. Tam
kurtuldum diyordum ama bu kez
de cezayı Denizli’de yediğim için
Denizli Çınar Vergi Dairesi’nin de
kayıtlarından bunun düşmesi
durumunda hesabımdaki paramın
blokesinin kalkacağı söylendi.
Onu da hallederek blokeyi
kaldırabildim.

Netice olarak 265 liralık
trafik cezamdan dolayı 3 günüm
zehir oldu ve üstüne de yabancı
bir memlekette mahsur kaldım.
Halbuki banka hesabımda
bu cezamın 30 katı üzerinde
param vardı... “

��

Dostumun şikâyetini olduğu
gibi verdim. Çünkü her an
herkesin başına gelebilir.
Devletin, borcunuz nedeniyle
bankadaki paranıza bloke
koydurması anlaşılır elbette. Ama
blokenin üzerindeki tutarı da
bloke etmesi anlamsız. Bu e-haciz
uygulaması 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsili Usulü
Hakkında Kanun’a dayanıyor.
2006 yılında kanunun 79.
maddesinde yapılan bir değişiklik
ile Maliye Bakanlığı’na bu şekilde
cebren tahsilat imkânı verilmiş.
İlgili madde çok teknik olduğu
için yazmayacağım. Ama
hükümet bir torba yasasının içine
koyacağı “Borç kadar bloke
konulur” diyeceği bir maddeyle
sorunu çözer. “Elçiye zeval
olmaz” diyerek durumu devlet
büyüklerine arz ediyorum...

Maliye bu ilkellikten
kurtulmalı...

T.C. MERKEZ / KÜTAHYA 4. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

2012/161 TLMT.
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri: Kütahya ili Merkez ilçesi, Gaybi Efendi mah, Hacı Bekir Yolu mevkii, 223 ada, 30 parselde kayıt-
lı beş Katlı Sekiz Blok Seksen Daireli Bahçeli Kargir Apartman Ana taş. niteliğindeki birinci kat, bağ. Böl. No:24 te ka-
yıtlı mesken niteliğindeki taşınmaz
Taşınmazın Adresi: Gaybi Efendi mah. Haber sk. Hisar Güven evleri, No:24 Kütahya
Taşınmazın Yüzölçümü: Yaklaşık 130 metre kare
Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmazda pencereler pvc doğramadır, bina giriş kapısı çelik kapıdır .Taşınmaz-
da duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Yerler odalar laminant mutfak ve ıslak hacimlerde seramiktir. Taşınmaz 3 oda
1 salon olup yaklaşık 130 metre karedir. Söz konusu taşınmaz kaloriferli merkezi ısıtma sistemi ile ısınmakta olup ula-
şım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır.
Takdir Olunan Kıymeti: 112.039,00-TL KDV Oranı : %1
1. Satış Günü: 03/12/2012 Pazartesi 11:00-11:10 saatleri arasında
2. Satış Günü: 13/12/2012 Perşembe 11:00 -11:10 saatleri arasında
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları :
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Kütahya Adliyesi Mezat Salonunda (Ek bina ikinci kat toplantı salonu)'da açık
artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec-
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü
baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya yıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde
edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en
çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış is-
teyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere me-
hil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan id-
dialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti İle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek-
lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen me-
sul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcı-
ya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyen-
lerin 2012/161 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/10/2012
(İc.İf.K.126) (*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir Yönetmelik Örnek No :27

Basın: 63494 www.bik.gov.tr
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T.C. MUDANYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2012/115 ESAS
1- Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :
Dosyada bulunan değer tespiti konusu taşınmaz, Mudanya İlçesi, Güzelyalı mahallesi Cilt: 136, Sahife: 13432, Ada: 368 , Par-
sel: 337 sayılı 1520,73 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan binada 78/2400 arsa paylı B Blok 3. kat 11 nolu mes-
keni müstakilen borçlu Şükrü oğlu Ferudun KARÇIGA adına tapu ile kayıtlıdır. Değer tespiti konusu meskenin fiili adresi; Gü-
zelyalı Yalı mahallesi Sandalcı Sokak Apt No:2 D:11 Mudanya'dır.
Dava konusu daire 2 oda 1 salon, mutfak, antre, banyo, wc ile 2 adet balkondan oluşmaktadır. Salon ve oda yerleri laminent
parke kaplıdır. Duvarları plastik boyalıdır. Tavanda kartonpiyer işleme yapılmamıştır. Mutfağın yer ve tezgah üzeri fayanstır.
Mutfakta basit mutfak dolapları bulunmakta olup mermer tezgah bulunmaktadır. Mutfakta bulunan balkon aliminyum doğra-
ma ile kapatılmıştır. Ön balkonunda barbekü bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC malzemeden yapılmıştır. Dış kapı çe-
lik kapı olup, iç kapılar ahşap pres kapılardır. Antre, mutfak yerleri ile banyo ve vvc'nin taban ve duvarı seramik kaplıdır. Ban-
yoda duş yeri, klozet ve ayaklı lavabo bulunmaktadır. Binada doğalgaz bulunmakta olup daire kapısına kadar tesisatı yapıl-
mış iç tesisatı yapılmamıştır. Daire sobalıdır. Bina merdivenleri mermer kaplı olup asansör bulunmakta ve çalışır durumda-
dır. Binada su elektrik mevcut olup, ulaşımı şehir içinde olduğundan çok kolaydır. Dairede hali hazır da oturulmaktadır. Bina
çokta yeni bir bina olmayıp yaklaşık 25-30 yıllık bir binadır. Dairenin deniz deniz manzarası bulunmamaktadır.Dairenin Ata-
türk Caddesine cephesi bulunmaktadır. Dairenin brüt alanı 80,00 m2 olup net alanı ise 65,00 m2 dir. Dava konusu dairenin
bulunduğu taşınmaz için Mudanya Belediyesi'nin 21.02.2012 tarih 589 sayılı yazı ekindeki imar durumuna göre, taşınmaz Ay-
rık Nizam 2 (iki) kat ve ticaret alanı içinde olduğu TAKS:0.40 olarak belirtilmiştir. İmar yüksekliğinin 6,50 m, Ön bahçe mesa-
fesi; 5.00 m, yan bahçeler 3.00 m olarak yapı müsadeli olduğu belirtilmiştir.Taşınmazın üzerinde hali hazırda ruhsatlı bina bu-
lunmaktadır.
Muhammen Bedeli: 70.000,00 TL Satış Saati: 10:20 - 10:30 Arası
Satış Şartları: 1- Birinci açık artırma 19.11.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCA-
ĞI ÖNÜ adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar var-
sa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok
artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 29.11.2012 günü MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞI ÖNÜ adresinde yukarıda be-
lirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve pay-
laştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli
bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil
verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiaları-
nı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça
paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale fes-
hedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile-
rinden tahsil edilecektir.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ör-
neği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yu-
karıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (İİK m. 126)

Basın: 62671 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

AB’de çok kültürlülüğün
iflas ettiği çok uzun zamandır
tartışılan bir konu. Merkel gibi
politikacılar ya da Allain Tourai
gibi düşünürler çok
kültürlülüğün iflas ettiğini
söylüyor ve bunun yerine ortak
paydaların geliştirilmesi gerektiğini
dile getiriyorlardı. Çok kültürlülüğün
toplumları birbirinden ayırdığını ve

yalıtılmış ayrı dünyalar
yarattığını söylüyorlardı.
Özgürlükçülüğün varabileceği
en uç nokta çok kültürlülüktü.
İspanya örneğine bakıldığında
ekonomik sorunların bu soruna
yol açtığını düşünüyorum. AB

ağır bir bunalımın altında. İspanya
örneği, sorunun özgürlükte değil
yoksullukta olduğunu gösteriyor.

‘Üye ülkelerdeki bağımsızlığı teşvik ediyor’ 
NEW York Times Gazetesi’nde yayınlanan

bir makalede; Avrupa Birliği’nin (AB) üye
ülkelerdeki bağımsızlık hareketlerini kolaylaştırıp
teşvik ettiği öne sürüldü. Makalede, AB’nin
Katalonya Parlamentosu’nda bağımsızlık
yolunda Katalan halkının kendi geleceğine karar
vermesini sağlayacak bir referanduma
gidilebilmesi için adım atması yetkisi vermesi

nedeniyle uzman görüşlerinin de yer aldığı bir
analiz yapılıyor. Makalede, AB üyesi ülkelerde
yoksul komşularını finanse etmek zorunda
kalan zengin bölgelerden gelen bağım sız lık
çağ rı la rı nın hız lan dı ğı ifa de edi li yor. Pe ki Ka ta -
lon ya ya da İs koç ya ’da ki ba ğım sız lık is tem le ri
ne de niy le A B’ nin ge tir di ği de mok ra tik or tam, ül -
ke le rin bö lün me taleplerini artırıyor olabilir mi?

Bu soruyu Türkiye’deki önde gelen AB
uzmanlarına sorduk. Kimi New York Times’taki
bu yorumun “ciddiye alınır bir yanı” olmadığını
söylerken, kimileri de demokratik yapının
bölünmeyi teşvik ettiğini değil tam aksine
oluşturduğu özgürlükçü ortam nedeniyle
ayrılıkçı fikirleri ortadan kaldırdığını savunuyor. 

�� Tülay ŞUBATLI-Özlem YILMAZ/AHT
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DE MOK RA TİK or tam her -

ke sin gö rüş le ri ni di le ge tir di ği
bir şey dir. Öz -
gür lük ten bö -
lün me çık ma sı
ile doğ ru dan
bir iliş ki yok.
AB’ den do la yı
bir ay rı lık ya da
bir leş me ol maz. De mok ra si,
ay rıl ma ya ni ye ti var sa teş vik
eder, ay rıl ma ya ni ye ti ol ma -
yan top lum ları birbirinden
ayıramaz. Demokraside
bütün görüşler daha rahat
ifade edildiği için ayrılma
niyetleri varsa bunu daha
rahat savunabilmelerine yol
açar. Zaten bölünme eğilimi
olan toplumlarda söz konusu
olur. Ayrılmayı isteyen
kesimlerin o ayrılık
taleplerinin daha rahat dile
getirdikleri bir ortam
demokrasi. Bunları daha
rahat dile getiriyorlar diye
bölünmeleri gerekmiyor.
Demokratik toplumlarda
kendi kendini yönetme
arzusu azalır, o kadar
rahattır çünkü.AVRUPA Birliği’nin İşleyişi

Antlaşması’nın 167.
maddesine göre, üye devletler
farklı ülkelerdeki kültürel
altyapıları ve etnik kimlikleri
olabildiği ölçüde korurlar ve
yaşamalarını sağlarlar.
Buradan hareket etmek lazım.
Demek ki bu AB’nin bir
politikası. Bölgesel farklılıkları
da kültürel miras olarak kabul
ediyor. Kendi mevzuatı bu. Bu
birliğe katılacak olan ülkeler
açısından AB’nin bu politikası
geçerli. Türkiye ve Hırvatistan
açısından da bunlar geçerli.

Farklı ulusal kimlikler ve farklı
etnik yapılar var. AB bunların
asla kaybolmamasına yol
açacak uygulamaları
gündeme getiriyor ve varlığını
sürdürmeleri gerektiğine
inanıyor. Bu yönde atılacak
adımları kimi bölücülük, kimi
kopmalar, kimi de yöresel
bağımsızlık hareketi olarak
değerlendirebilir. Bence
AB’nin getirdiği demokratik
ortam, bölünme taleplerini
artırmıyor. Oradaki kimliklere
sahip çıkacak. Kimliklerin
sürekliliğini sağlayacaktır.

‘AB, bölgesel farklılıkları
kültürel miras kabul ediyor’

Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU:

YENİ bir tartışma değil. Son
6-7 yılda özellikle Belçika’daki
durumla ilgili olarak hem
Avrupa’da hem de Türkiye’de
gündeme geldi. Bu son yazıda
Türkiye’ye atfen bir yorum
olmadığı halde buradan
Türkiye’ye birtakım çıkarımlarda bulunmak
buluttan nem kapmaktır. TC sınırları içinde
yaşayanları birbirine bağlı kılan en önemli
unsur; ortak tarihimiz ve geçmişte
yaşadığımız ortak sorunlardır. AB
entegrasyonu bir barış projesidir. Avrupa’da
etnik farklılığa dayalı veya din içindeki
mezhep farklılığına bağlı uzun yıllar kanlı
savaşlar olmuş. Demokratik hak la rın ge liş me -
si ay rı lık çı lı ğı kö rük le di ği an la mı na gel mez.

‘Demokratik haklar
ayrılıkçılığı körüklemez’

Gazeteci-Yazar Mümtaz’er TÜRKÖNE:

‘Sorun özgürlük değil yoksulluk’

‘Demokrasi
ifade özgürlüğü

getirir’


