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Emekli Tümgeneral-Strateji Uzmanı Armağan KULOĞLU: Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent ORAKOĞLU:

Uluslararası Güvenlik Uzmanı Hüseyin BAYAZIT:

‘Karar doğru
ABD’de olsa

tepenize binerler’
YOUTUBE ve Twitter’ın

kapatılması bir önlem
değildir. Çünkü bu bilgiler
zaten internette göründü ve
kayıtları yapıldı. Açılımları
yapılıp yazılı hale de geldi.
Herkesin merakı daha fazla
arttı. Belki normalden çok
daha fazla kişi bu bilgelere ulaştı.
Sosyal medyanın kapatılması bir
önlem değil. Sadece Türkiye’yi
uluslararası ortamda haberleşmeyi
önleyen bir ülke konumuna

düşürür. Esas yapılması
gereken nerelerde açık
veriliyor, o tespit edilmeli.
Önceden yerleştirilmiş bir
böcekle kaydedilmiş olabilir
ya da konuşma frekansları
takip edilmiş olabilir. Odaya
yerleştirilen böcek

aramalarda tespit edilememiş
olabilir. Ne şekilde olursa olsun
bu konuda birtakım eksiklikler
olduğunu gösteriyor. Bunlara karşı
mutlaka önlem alınması gerekir.

BU tür casusluk
faaliyetleri her ülke
tarafından, başka ülkelerde
yapılabilir. Burada önemli
olan medyaya servis edil-
mesi. Seçimleri etkilemek
için yapılıyor. Bunun bir dış
saldırı olduğu açık.
Hükümetin Suriye politikasını
eleştirenlere malzeme sağlayan bir
ses kaydı yayınlandı. 28 Şubat sü-
recinde de yaşandığı gibi, seçmen
“AK Parti bu seçimleri kazanırsa
yönetemeyen bir iktidarla karşı kar-
şıya kalırsınız” şeklinde tehdit

ediliyor. Şimdi olay AK
Parti’yi götürme meselesini
aştı, ülke güvenliğini tehdit
eder hale geldi. Böyle kayıtlar
ABD’de ve İngiltere’de yayın-
lansa, tepenize binerler. Şu
anda alınan kararı haklı görü-
yorum. Türkiye çok ciddi bir

istihbarat operasyonuyla karşı kar-
şıya. Sosyal medyanın ülke güven-
liği açısından bir tehdit olduğu gö-
rülüyordu. Çünkü dezenformatik
bir gazete gibi kullanılıyor. Seçim
sonrasında tekrar oturup
düşünülecek, yeniden açılacaktır.

BU bir bilgi güvenliği mese-
lesi. Bilgi insandır. İnternette
yayınlanan kayıt, muazzam bir
bilgi güvenliği zafiyeti olduğunu
gösteriyor. Türkiye’nin en
mahrem bilgilerinin tartışıldığı
ortamdan ses kaydı sızıyorsa
büyük zafiyet vardır.

Dışişleri’nde durum böyleyse,
gerisini siz düşünün. Youtube-
’un kapatılması yanlış. Bu
sıkıyönetim ilan etmek gibidir.
Kayıtlar yurtdışından herhangi
bir site üzerinden yine
yayılabilir. Önemli olan bilgi
güvenliğinin sağlanmasıdır.

DIŞİŞLERİ Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun makam odasında
MİT Müsteşarı Hakan Fidan,
Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral
Yaşar Güler ve Dışişleri Müsteşarı
Feridun Siniroğlu’nun katılımıyla
gerçekleşen ‘top secret’ (çok gizli)
içerikli görüşmenin ses kayıtları in-

ternette yayınlandı. Ses kaydının ya-
yınlanmasının ardından Youtube’a
erişim ‘ulusal güvenlik’ gerekçesiyle
kapatıldı. Konunun uzmanları, sos-
yal medyaya erişimin önlenmesinin
ulusal güvenliğe katkı sağlayıp
sağlamadığını değerlendirdi...

��  Murat GÜRGEN / ANKARA

Youtube’a erişimin ulusal güvenlik
gerekçesiyle kapatılması tartışma konusu oldu

Youtube’un kapanması
milli güvenliği sağlar mı?

‘Çare Youtube’u
yasaklamak değil
zafiyeti gidermek’

Eski MİT Görevlisi Mahir KAYNAK:

DEVLET ulu sal gü -
ven lik için ha ber leş me yi
din le ye bi lir. Ama Dı şiş le -
ri ’n de ki top lan tı na sıl ol -
du da din len di? Ya oda -
ya din le me ci ha zı koy -
du lar... Ama bu çok bü -
yük cehalet sayılır,
çünkü devletin bunu önlemeye
yönelik tedbirleri alması gerekir.
Ya da içeridekilerden biri
sızdırdı. Her ikisi de çok
tehlikeli. Ama oradaki bir kişinin
sızdırması felaket olur. Eskiden

medya var dı, ba zı ha ber -
le ri ken di is ti ka me tin de
yo rum la ya bi lir, yön len di re -
bi lir di. Bu nu ya pan bel li
ga ze te ler var dı. Şimdiyse
sosyal medyada çok
sayıda kişi
yönlendirebiliyor. Buna

karşı sizin de aynı şekilde
davranmanız gerekir. Bir
düşünce yanlış diye
yasaklamak yerine, bu
düşüncenin yanlış olduğunu
göstermek gerekir. 

‘Yasaklama yerine 
yanlışlar düzeltilmeli’

Strateji Uzmanı Ercan ÇİTLİOĞLU:

ÖNCEKİ ses kayıtları
kişileri hedef alan din le me -
ler di. Ama bu, ki şi ler üze -
rin den, doğ ru dan doğ ru ya
ulu sal gü ven li ği, Tür ki-
 ye ’nin ulus la ra ra sı are na -
da ki le ga li te si ni, say gın lı ğı -
nı ve güvenilirliğini hedef
alıyor. Bu bakımdan, ba zı ön lem -
ler alın mış ol ma sı nı ya dır ga ma -
mak ge re kir, ama asıl olan bu tür
ko nuş ma la rın ka yıt al tı na alın ma -
sı nı en gel le yi ci önlemlerin

etkinlikle yerine getirilmiş
olmasıdır. Dinleme kayıtları
bir şekilde yayıldıktan
sonra, daha fazla
yayılmasını engellemeye
çalışmak, yarayı sarmaya
ne ölçüde yarar? Bakan
Davutoğlu’nun odasının 

1-1.5 yıldır dinlendiğinden söz
ediliyor. İster ortam dinlemesi
isterse dinleme cihazı
yerleştirilmiş olsun, bu çok ciddi
bir güvenlik zafiyetidir. 

‘Yasağı yadırgamamak
gerekir, ama zafiyet ciddi’

‘Önemli olan bilgi güvenliğinin sağlanması’

T.C. ANKARA 8. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/9866 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Pursaklar İlçe, Yunus Emre Mah. (tapu kaydında Pursaklar Mah.), 95376 Ada No, 2 Parsel No, 6 Ba-
ğımsız Bölüm taşınmazın olduğu bina betonarma karkas ve aynk nizam yapı tarzında inşa edilmiş olduğu, bina ön cephesi
cam mozaik olup diğer cepheleri hazır dış cephe sıvalıdır. Bina bodrum kat, zemin kat ve 3 kattan oluşmaktadır. Katlarda 3'er
daire olmak üzre binada toplam 12 daire bulunmaktadır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü beledi-
ye hizmeti mevcuttur. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Daire antre-koridor, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan mü-
teşekkildir. Daire pencereleri ve kapıları ahşap doğramadır. Daire kombili ısıtma mevcuttur. Daire 1. kat arka cepheli olup, dai-
rede borçlu oturmaktadır.
Adresi : Yunus Emre Mah. Şemsiye Sk. No: 4/6 Pursaklar / ANKARA
Yüzölçümü : 80m2
Arsa Payı : 116/1326
imar Durumu : İmarlıdır
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 6 nolu kömürlük şerhi, bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 02/05/2014 günü 15:00 -15:10 arası
2. Satış Günü : 27/05/2014 günü 15:00 -15:10 arası
Satış Yeri : ANKARA ADLİYESİ 3 NOLU MEZAT MEMURLUĞU
Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı ala-
caklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mek-
tubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler safış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddiala-
rını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça pay-
laşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale fe
hedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 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 mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelik-
le teminat bedelinden alınacaktır.
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
2013/9866 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17.02.2014

Basın:20427 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. KIRŞEHİR İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/4000 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Kırşehir İl, Merkez İlçe, 3070 Ada No, 15 Parsel No, YENİCE MAHALLESİ UFA-
CIKTEPE MEVKİİ Mahalle/Mevkii, Toprak yapısı kırmızı kahverengi büyük topraklar grubunda kumlu-tınlı bünyeye sahiptir.
Söz konusu parsel tepe üstü ve yamaç konumda parsel olup, topoğrafik yapısı eğimli ve dalgalı yapıdadır. Eğim %4-6 arası
meyillidir. Tapu kayıtlarında bağ olarak geçmesine rağmen, parsel üzerinde ekili ve dikili herhangi bir ürün, bağ, ağaç veya
herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz keşif tarihinde mahallinde yapılan incelemede Kırşehir Belediye Uygulama
İmar Planı içerisinde ve her türlü Belediyecilik alt yapı hizmetlerinden faydalanmakta olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz şehir mer-
kezi alış veriş merkezlerine takriben 3000-4000 m gibi uzak bir mesafede ve şehrimizin ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel ba-
kımdan olan(Eğitim, Kültür, Hastane, Dini tesis, Kamu Kuruluştan v.b. gibi) tesis merkezlerine nispetin uzak bir mesafededir.
Yüzölçümü : 513,00 m2
Arsa Payı : TAM
imar Durumu : Taşınmaz Şehrimiz imar Planı içerisinde ayrık nizam 4 kata müsaadeli, konut alanında kalmaktadır.

İnşaat alanı ise arsa yüzölçümünün en fazla %40' ı kadardır.
Kıymeti : 64.125,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü : 15/05/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 11/06/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : KIRŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ - null null / null
Satış şartları : 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı ala-
caklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mek-
tubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddiala-
rını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça pay-
laşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale fes-
hedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 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 mesul
olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelik-
le teminat bedelinden alınacaktır.
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
2012/4000 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/03/2014
(İİKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:20008 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. SİNCAN 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/962 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli Özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Sincan ilçesi sincan mah 4221 ada 1 parselde kayıtlı bulunan 8.195,00 m2 arsa üzerine inşa edilmiş 5
Bloktan oluşan Kargir apartmanda 1/113 arsa paylı 4 Blok bodrum kat 21 nolu bağımsız bölüm Taşınmaz 2 oda 1 salon, mut-
fak banyo, wc, antre ve 1 balkondan oluşmaktadır. Ayrıca daireye ait yaklaşık 20, m2 alana sahip depo bulunmaktadır. 2 yatak
odasına salondan geçilmektedir. Ayrıca depo girişi ile daire girişleri ayrı ayrı yapılmıştır. Salon ve oda zeminlerinin laminant par-
ke, ıslak mekanların seramik kaplamalı, Dış kapasının çelik iç kapıların panel kapılı, Pencerelerin ahşap doğramalı ve ısıcam-
lı oda duvarlarının alçı sıva üzeri plastik badanalı. Salon ve oda zeminleri dökme mozaiktir. İç kapılar pres kapı, dış çelik kapı-
dır. Percere doğramaları ahşap doğrama ve camları ısıcamlıdır. Taşınmaz site içerisinde bulunduğu binanın toplu taşıma araç-
ları güzergahına yakın olduğu binanın betoranme karkas olarak inşa edildiği bağımsız bölüm binanın zemin katında yer aldığı
görülmüştür. Taşınmaz kombi ve doğalgazla ısıtılmaktadır. Panel radyatörlüdür.
Salon : 3,80 m x 6,00 m= 22,80 m2
Y.odası : 3,70m x3,10 m =11,47 m2
Y odası : 3,40mx2,10m = 7,14m2
Mutfak : 3,60 m x2,20 m =7,92 m2
Giriş holü ve banyo : 5,80 x 1,90= 11,02 m2
Balkon : 1,60 m x 2,40 m = 3,84 m2
Toplam 64,19 m2 +(20,00 m2 depo dahil)= 84,00 m2 dir.
Adresi : Ankara ili sincan ilçesi Osmanlı mah. Elit 92 sitesi 76 nolu D blok 21 nolu daire
imar Durumu : Taks; 0,27 , kat adedi 5 Kaks:1,35
Kıymeti : 90.000,00 TL KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 06/06/2014 günü 10:30 - 10:35 arası 2. Satış Günü : 02/07/2014 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : SİNCAN ADLİYESİ MEZAT SALONUNDA
Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün

sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50
sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonu-
na kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) . günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 ta-
pu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaş-
madan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale fes-
hedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola-
caklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce' tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle te-
minat bedelinden alınacaktır.
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
2012/962 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/03/2014
(İİKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
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