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Sayfa 4'te

Sayfa 3'te

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı 
Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 
milyon 404 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,6 
seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı işgücü istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin 
kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile 
yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 
0,9 puanlık azalış ile yüzde 12,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 
yaş) işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 20,6 olurken,15-64 yaş 
grubunda bu oran 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı yüzde 48 oldu.

80 yıl önce Dersim askeri harekatı sırasında Elazığ 
Buğday Meydanı’nda idam edilen Seyit Rıza, oğlu 
Resik Hüseyin ve diğer 5 arkadaşı için anma ger-
çekleştirildi.
CHP tarafından Seyit Rıza Meydanı’nda gerçekleş-
tirilen anmanın ardından Dersim Araştırmalar 
Merkezi, Dersim Dernekleri Federasyonu, De-
mokratik Alevi Derneği ve Pir Sultan Abdal Derne-
ği tarafından da anma gerçekleştirildi.
CHP İl Başkanlığı tarafından Seyit Rıza Meyda-
nı’nda gerçekleştirilen anmada konuşan İl Başka-
nı Ali Rıza Güder, “Geçmişin acılarından kin ve in-
tikam duygusu yaratmanın peşinde olmadığımızı; 

yaşanmış acıların bizi bölmesini değil birleştirme-
sini söylemek için buradayız” dedi.
“Biz Dersimliler, 1938’i yargılayıp 1923’ü mahkum 
etmenin; 1938 Dersim felaketini yargılayıp 
1923’ün şanlı cumhuriyetini mahkum etmenin pe-
şinde olmayacağız” diyen İl Başkanı Ali Rıza 
Güder, “Bu ülkede birlik içinde, acısı bir, sevinci 
bir, davası bir Büyük Toplumu yaratmanın yeni-
den Ulus olmanın düşünü kuruyoruz. Payımıza 
düşen çoğu zaman zulmü olsa da Cumhuriyetin şa-
nıyla gururluyuz ve onun bir parçasıyız” şeklinde 
konuştu.

Tunceli Barosu, tarafından Seyit Rıza ve arkadaşlarının ölüm yıldönümü nedeniyle yapılan 
açıklamada, yargılanma sürecinin yenilenmesi gerektiği belirtildi.
Baro tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 
Dersim 1937/38/39 Askerî Harekâtı öncesinde başta Jandarma Genel Komutanlığı, 
Umumî Müfettişlik ve sair olmak üzere çeşitli idarî / askerî mercilerce Dersim’e yönelik ra-
porlar hazırlanmış ve nihayet 25 Aralık 1935 tarihli Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında 
Kanun çıkarılmış ve neticeten 4 Mayıs 1937 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan 
bir karar ile Tunceli’de “şedit ve müessir” bir askerî harekâtın yapılmasına karar verilmiş-
tir. 
Müteakip zaman içinde adil bir yargılama yapılmadan Seyit Rıza 15 Kasım 1937 tarihinde 
Elazığ Buğday Meydanı'nda oğlu Resik Hüseyin ve diğer 5 Dersim ileri geleniyle birlikte 
İdam edilmiştir. Gelinen aşamada Seyit Rıza ve diğer Dersim ileri gelenlerinin idamı ile so-
nuçlanan muhakemenin iadesi gerekmektedir.

Sayfa 3'te

Sayfa 2'de

Ağustos ayı işsizlik
rakamları açıklandı

Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, Kanser tarama programı kapsa-
mında Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı kaydettiklerini söyledi.
Gerek küresel, gerek ulusal alanda her geçen yıl artan rakamlarla kendini gös-
teren kanser vakalarına karşı topyekün bir savaş verildiğini kaydeden Tunceli 
İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, korunmadan teşhise, tedaviden bakıma 
hemen her aşamada önemli politikalar yürütüldüğü aktardı.
Kanserin bugünün hastalığı olmadığına değinerek bilgi veren İl Sağlık Müdü-
rü Dr. Özaydın, “Ancak, insanın varlığıyla yaşıt bu talihsiz tablo, zaman içeri-
sinde artan ortalama yaşam süresi, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkla-
rı gibi dinamiklerle ciddi artışlar gösterdi. Bununla beraber bizler bugün, geç-
mişte nedensiz ölümler olarak adlandırılan pek çok tabloyu tıbben tanımla-
yıp tedbirler geliştirebiliyoruz. 

Sayfa 5'te

Aydın;"Kanser taramada Türkiye ortalamasının
üzerinde başarı kaydedildi"

Dersim’de Seyit Rıza
ve arkadaşları anıldı

DAP İdaresi ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 
arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen 
‘Mucitbank Projesi’nde artık son aşamaya gelindi.
Pilot uygulaması Erzurum’da başlayacak olan, ili-

miz ve bölgemizdeki inovatif fikir sahibi gençlerin 
hayallerindeki projelerini hayata geçirme ve geliş-
tirme imkanı bulacağı projeyle ilgili istişare toplan-
tısı DAP İdaresi’nde yapıldı.

Baro, “Seyit Rıza’nın yargılanma süreci yenilensin”

DAP-ETÜ işbirliğiyle inovatif fikirlerin hayat bulacağı
MuciT Bank’ta geri sayım başladı
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Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında, Uzman Çavuş Nuri Alperen Şanlı haya�nı 
kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Kaza, Hozat-Pertek yolunda Dorutay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Uzman Çavuş Nuri Alperen Şanlı idaresindeki 06 DP 3757 otomobil, sürücüsünün direk-
siyon hakimiye�ni kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü Şanlı, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Ağır yaralanan Şanlı, olay yerine sevk 
edilen ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak haya�nı kay-
bet�. Şanlı’nın yaralanan eşi ve 2 çocuğu ise ambulansla Elazığ’a sevk edilerek Fırat Üni-
versitesi Hastanesinde tedavi al�na alındı.
Yozgatlı olan Şanlı’nın, Hozat 61. Motorlu Piyade Tugayında Uzman Çavuş olarak görev 
yap�ğı öğrenildi.

Tunceli’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı 

Aydın;"Kanser taramada Türkiye ortalamasının üzerinde başarı kaydedildi"
Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, Kanser tarama programı kapsamında Türkiye orta-
lamasının üzerinde bir başarı kaydet�klerini söyledi.
Gerek küresel, gerek ulusal alanda her geçen yıl artan rakamlarla kendini gösteren kanser va-
kalarına karşı topyekün bir savaş verildiğini kaydeden Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özay-
dın, korunmadan teşhise, tedaviden bakıma hemen her aşamada önemli poli�kalar yürütül-
düğü aktardı.
Kanserin bugünün hastalığı olmadığına değinerek bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Özaydın, 
“Ancak, insanın varlığıyla yaşıt bu talihsiz tablo, zaman içerisinde artan ortalama yaşam süresi, 
çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları gibi dinamiklerle ciddi ar�şlar gösterdi. Bununla be-
raber bizler bugün, geçmişte nedensiz ölümler olarak adlandırılan pek çok tabloyu �bben ta-
nımlayıp tedbirler geliş�rebiliyoruz. Kanserde, kontrolsüz hücre bölünmesiyle başlayan süreç, 
ilk etapta kendi bulunduğu dokuyu, zaman içerisinde de komşu ve uzak dokuları etkileyerek 
tedbir alınmadığı takdirde maalesef ölümle sonlanan bir senaryoyu izliyor. Bakanlığımızın doğ-
rudan mercek al�nda tuttuğu bu önemli konuda bizler, saha uygulayıcıları olarak üst düzey gay-
retle ve zamana endeksli bir ivmeyle çalışmalar yürütmekteyiz” dedi.
Kanserle mücadele konusunda ellerindeki en önemli kar�n erken teşhis ve tarama programları 
olduğunun al�nı çizen Özaydın, “Çok değil, 5-6 yıl öncesine kadar ancak özel sağlık kuruluşları-
nın yapabildiği ve fahiş fiyatlarla sunulan kanser tetkiklerini biz bugün halkımıza ücretsiz ola-
rak sunuyoruz. Dünyada ve ülkemizde en sık rastlanan ve ölümcül seyreden, bağırsak, rahim 
ağzı ve meme kanserini, erkenden tarayarak henüz tedavi edilebilir veya operasyonla çıkarıla-
bilir evrede yakalıyor, hem �bbi hem de sosyal bir yükü bertaraf ediyoruz. Atatürk Mahalle-

si’nde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eği�m Merkezi (KETEM) ve aile hekimliği birim-
lerimizle, ilçelerimizde ise Toplum Sağlığı Merkezleri ve yine ilçe aile hekimliği birimlerimize 
başvuran 40 ve 69 yaş aralığındaki kadınlarımızı meme kanseri için,30 ve 65 yaş aralığındaki ka-
dınlarımızı rahim ağzı kanseri için ve 50 ve 70 yaş aralığındaki hem kadın hem erkek vatandaş-
larımızı kolon (kalın bağırsak) kanseri için periyodik aralıklarla ve ücretsiz olarak tarıyoruz” 
diye bilgi verdi.
“Tunceli, Türkiye ortalamasında büyük başarı kaydet�”
2017 yılında kanser tarama programı kapsamında Türkiye ortalamasının çok üzerinde başarı 
kaydedildiğini dile ge�ren Özaydın, “Bunun için ilk olarak halkımızı taramaya davet e�k. Çağ-
rımıza müteakiben bir kısım başvurular olmakla beraber istediğimiz ilgiyi göremeyince küçük 
prezentasyon detaylarına başvurmaya başladık ve film burada koptu. Teyzelerimizi kurum ve 
paydaş kurumlardan temin et�ğimiz araçlarla evlerinden alarak merkezimize ge�rdik. Kısır 
günleri, pasta börek şenlikleriyle zenginleş�rdiğimiz taramalar adeta bir markaya dönüşünce 
başvurular belli bir ajanda programında kendiliğinden şekillenmeye başladı. Şimdi çok daha 
büyük bir projemiz var, belediyemizin kurumumuza hediye edeceği bir �r ve bakanlığımızın ala-
cağı ekipman ile tüm bu taramaları ilçelere, köylere evlere giderek kapı kapı gezerek yapaca-
ğız” şeklinde konuştu.
Kanser tarama programı yüzdeleri hakkında da bilgi veren Dr. Özaydın, “2017 yılının ilk 8 aylık 
döneminde yap�ğımız taramalarla, bağırsak kanserinde yüzde 827, rahim ağzı kanserinde 
yüzde 933, meme kanserinde ise yüzde bin 210 ar�ş sağladık. Bu oranlar 2016 yılının ilgili ayla-
rıyla kıyaslandığında kümüla�f ar�ş yüzde 4 binin üzerindedir”ifadelerini kullandı.
Bakanlığımızın doğrudan takipçisi ve destekçisi olduğu bu alanda ih�yaç ve taleplerimizin hızla 
karşılanması en büyük gücümüz oldu. Bu vesile ile Başta Sağlık Bakanımıza ve bakanlık ilgili 
birim amirlerine teşekkür etmek isterim. Bununla beraber yerelde arzımıza sahip çıkan ve Tun-
celi’de sağlığı bir üst, ha�a en üst noktaya taşımamıza her daim önderlik eden Valimiz ve Bele-
diye Başkanımız Tuncay Sonel’e, İlçe Belediye Başkanlarımıza, muhtarlarımıza, milli eği�m, em-
niyet, diyanet gibi kamu paydaşlarımıza teşekkür ederim. Ve nihayet, sahaya dokunmanın, va-
tandaşı okumanın ve doğru frekansta ile�şim kurmanın sağlık alanında başarıya uzanan en net 
yol olduğunun bilinciyle işin mutfağında birlikte çalış�ğım tüm mesai arkadaşlarıma, müdür 
olarak değil sağlık takım kaptanı olarak teşekkür ederim”diyerek sözlerini tamamladı.

Aydın;"Kanser taramada Türkiye
ortalamasının üzerinde başarı kaydedildi"
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80 yıl önce Dersim askeri harekatı sırasında Elazığ Buğday Meydanı’nda idam edilen Seyit 
Rıza, oğlu Resik Hüseyin ve diğer 5 arkadaşı için anma gerçekleştirildi.
CHP tarafından Seyit Rıza Meydanı’nda gerçekleştirilen anmanın ardından Dersim Araştır-
malar Merkezi, Dersim Dernekleri Federasyonu, Demokratik Alevi Derneği ve Pir Sultan 
Abdal Derneği tarafından da anma gerçekleştirildi.
CHP İl Başkanlığı tarafından Seyit Rıza Meydanı’nda gerçekleştirilen anmada konuşan İl Baş-
kanı Ali Rıza Güder, “Geçmişin acılarından kin ve intikam duygusu yaratmanın peşinde ol-
madığımızı; yaşanmış acıların bizi bölmesini değil birleştirmesini söylemek için buradayız” 
dedi.
“Biz Dersimliler, 1938’i yargılayıp 1923’ü mahkum etmenin; 1938 Dersim felaketini yargıla-
yıp 1923’ün şanlı cumhuriyetini mahkum etmenin peşinde olmayacağız” diyen İl Başkanı Ali 
Rıza Güder, “Bu ülkede birlik içinde, acısı bir, sevinci bir, davası bir Büyük Toplumu yaratma-
nın yeniden Ulus olmanın düşünü kuruyoruz. Payımıza düşen çoğu zaman zulmü olsa da 
Cumhuriyetin şanıyla gururluyuz ve onun bir parçasıyız” şeklinde konuştu.
Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilmelerinin yıldönümü nedeniyle dernekler de anma 
gerçekleştirdi.

Seyit Rıza Meydanı’nda gerçekleştirilen ve HDP Milletvekili Alican Önlü, Sanatçı Ferhat 
Tunç, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı anmada, Dersim askeri hare-
katını anlatan fotoğraflar taşındı.
Anmaya katılanlar adına konuşan Sanatçı Ferhat Tunç, askeri harekat esnasında yaşanan tra-
jedilere değinerek, “Dersim’de aralarında Seyit Rıza’nın da bulunduğu 7 büyüğümüzün 
idam edildiğini biliyoruz. Ancak geride ömür boyu hapis cezalarına çarptırıldıktan sonra ce-
zaevlerinden cesetleri çıkan diğer Dersim büyüklerine ilişkin kesin bir bilgiye henüz ulaşıla-
mıyor. Onlarca Dersimlinin insanlık dışı koşullarda aç ve susuz bırakıldıktan sonra hayatları-
nı kaybettikleri ve cesetlerinin ailelerine teslim edilmek yerine kimsesizler mezarlığına gö-
müldükleri biliniyor. Sadece Seyit Rıza ve 6 yol arkadaşını değil farklı cezaevlerinde ölüme 
mahkum edilenleri de saygıyla ve minnetle anıyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından katılımcılar oturma eylemi gerçekleştirdi. Anma, Seyit Rıza ve arka-
daşları için hazırlanan lokmaların dağıtılmasıyla sona erdi.
80 yıl önce Elazığ Buğday Meydanı’nda Dersim’in önde gelen seyitleri için bir mahkeme ku-
rulmuş, mahkemede yapılan yargılama sonunda Seyit Rıza, Pir Uşeni Seydi, Hesene Yivrayi-
me Qıji, Aliye Mirzali, Hesene Cıvlayir Ağa, Fındık Ağa, Uşene Seyd Rıza idam edilmişlerdi.

Tunceli Barosu, tarafından Seyit Rıza ve arkadaşlarının ölüm yıldönümü nedeniyle yapılan 
açıklamada, yargılanma sürecinin yenilenmesi gerektiği belirtildi.
Baro tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 
Dersim 1937/38/39 Askerî Harekâtı öncesinde başta Jandarma Genel Komutanlığı, Umumî 
Müfettişlik ve sair olmak üzere çeşitli idarî / askerî mercilerce Dersim’e yönelik raporlar ha-
zırlanmış ve nihayet 25 Aralık 1935 tarihli Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun çıka-
rılmış ve neticeten 4 Mayıs 1937 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir karar ile 
Tunceli’de “şedit ve müessir” bir askerî harekâtın yapılmasına karar verilmiştir. 
Müteakip zaman içinde adil bir yargılama yapılmadan Seyit Rıza 15 Kasım 1937 tarihinde 
Elazığ Buğday Meydanı'nda oğlu Resik Hüseyin ve diğer 5 Dersim ileri geleniyle birlikte 
İdam edilmiştir. Gelinen aşamada Seyit Rıza ve diğer Dersim ileri gelenlerinin idamı ile so-
nuçlanan muhakemenin iadesi gerekmektedir.
Bilahare, askerî harekât sürecinde o tarihlerde yürürlükte bulunan başta mülga 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu hükümleri olmak üzere birçok mevzuat hükmüne aykırı olarak Tunceli’de 
[her yaş grubundan ve kadın / erkek ayrımı yapılmaksızın] binlerce kişi kasıtlı olarak katle-
dilmiştir.
Askerî Harekât sürecini takiben binlerce kişi Türkiye’nin çeşitli yerlerine sürgün edilmiş ve 
gönderildikleri yerlerde mecburî iskâna tabi tutulmuştur.
Tunceli’de 1937/38/39 yıllarında birçok çocuk ailelerinin rızası hilafına cebren ailelerinden 
alınarak çeşitli ailelere evlatlık olarak verilmiş ve bu çocukların tamamına yakınından bir 
daha haber alınamamıştır.
1937/38/39 Askerî Harekâtı süreci ve sonrasında on binlerce çocuk, kadın ve erkeğin insan-
lık vicdanını derin bir şekilde yaralayan hayal bile edilemeyecek kötülüklerin kurbanı oldu-
ğu tarihsel bir gerçektir.
1937/38 yıllarında resmî görevli sıfatıyla Tunceli’de bulunan çeşitli şahısların anlatımları 
devlet tarafından gerçekleştirilen trajediyi açıkça ortaya koymaktadır.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 23.11.2011 tarihinde bir Toplantı’da yaptığı 
konuşmada, Dersim olaylarıyla ilgili belgeler açıklayarak:
“…Dersim’de, adım adım çerçevesi çizilmiş, bahaneleri hazırlanmış bir operasyon var. Çeşit-
li tarihlerde Dersim raporları hazırlanıyor...
1937, 1938 ve 1939 yıllarında Dersim’de maalesef büyük bir dram yaşanıyor. Havadan, kara-
dan, toplarla, hatta gaz bombalarıyla, Dersim’de hareket eden her şey, çocuklar, kadınlar 
katlediliyor…
Üstad Necip Fazıl, Dersim’deki facianın tarihte bir benzerinin olmadığını ifade ediyor." de-
mişlerdir.
Belirtmek gerekir ki 1937/38/39 süreci ve sonrasında gerçekleştirilen eylemler için bugüne 
kadar devletçe herhangi bir eylem ve işlemde bulunulmamıştır. Bu durum insanlık vicdanını 
en az Dersim Askerî Harekâtı süreci ve sonrasında meydana gelenler kadar incitmiştir.
Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle 1937/38/39 “Dersim Tedip / Tenkil Harekâtı”ndan 
kaynaklı olarak;

1. Özür dilenmesine ve özrün kamuoyuyla paylaşılmasına,
2. Dersim 1937/38/39 sürecine dair hakikatin tamamının kamuoyuyla paylaşılmasına,
3. Öldürülenlerin yakınlarının onurlarını, itibarlarını ve haklarını iade eden resmî bir açıkla-
ma yapılmasına,
4. Kayıpların nerede olduklarının araştırılmasına; kaçırılan çocukların ve öldürülenlerin kim-
liklerinin tespiti için araştırma yapılmasına; öldürülenlerin naaşlarının bulunması, tanım-
lanması ve ailelerin ve toplumların kültürel pratikleri veya mağdurların vasiyet ettiği veya 
ettiği varsayılan şekillerde yeniden gömülmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına;
5. Dersim 1937/38/39 süreci ve sonrasında meydana gelen hadiselerle ilgili olarak sorumlu-
lukların kabûlünü ve gerçeklerin tanınmasını içerecek şekilde kamuoyundan özür dilenme-
sine,
6. Öldürülenler için anma törenleri düzenlenmesine,
7. Dersim 1937/38 süreci ve sonrasında meydana gelen ihlâllerin doğru bir anlatımının 
uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk eğitimi ve çalışmalarına yö-
nelik dokümanlara dahil edilmesine, 
8. Söz konusu ihlâllerin bir daha tekrar edilmeyeceğine dair garanti verilmesine; Avukatlık 
Kanunu’nun 76. ve 95. maddeleri hükümleri çerçevesinde talep ediyoruz.

Dersim’de Seyit Rıza ve arkadaşları anıldı

Baro, “Seyit Rıza’nın yargılanma süreci yenilensin”
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İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma komutanlığı tarafından il merkezi kırsalında gerçekleşti-
rilen operasyonda bir sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği be-
lirtildi.
Tunceli Valiliği tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, operasyon kapsamında bu-
lunan sığınak ve barınaklarda, 1 adet lav silahı, 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 4 
adet eyp düzeneği elektronik devre, 1 adet el telsizi, 1 adet dijital kamera, 30 kilogram 
amonyum nitrat, 145 adet kaleşnikof mühimmatı, 550 adet biksi mühimmatı, 1 adet kaleşni-
kof şarjörü, 1 adet el bombası, 12 takım leşger kıyafeti, 11 çift mekap ayakkabı, 6 adet pil 
bloğu, 150 metre elektrik kablosu, 55 metre eyp düzenek kablosu, 1 adet akü, 1 top sera nay-
lonu, 19 adet pil, 2 adet tüp, 6 adet panço, 4 adet uyku tulumu ile çok sayıda tıbbi ve yaşam-
sal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

DAP İdaresi ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında imzalanan protokolle hayata ge-
çirilen ‘Mucitbank Projesi’nde artık son aşamaya gelindi.
Pilot uygulaması Erzurum’da başlayacak olan, ilimiz ve bölgemizdeki inovatif fikir sahibi 
gençlerin hayallerindeki projelerini hayata geçirme ve geliştirme imkanı bulacağı projeyle 
ilgili istişare toplantısı DAP İdaresi’nde yapıldı.
Projede gelinen aşamanın değerlendirildiği toplantıya, DAP İdaresi Başkan Yardımcıları 
Volkan Güler ve Mehmet Özdoğan, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Songül Duman, ile ETÜ’den proje yürütücüsü akademisyenler ve DAP İdaresi per-
sonelleri katıldı.
Mucitbank Projesinin, bu ülkenin geleceğini omuzlayacak olan gençlerde icat kültürünün 
geliştirilmesi ve yeni neslin teknolojiyi, beyin ve zaman öldürme aracı olarak değil, bilim ve 
yenilik üretme aracı olarak kullanmasında oynayacağı role ve önemine vurgu yapılan top-
lantı yaklaşık 2 saat sürdü. DAP Bölgesindeki Kalkınma Ajanslarının da izlediği toplantıda, 
Mucitbank için içerik geliştiren genç ekip tarafından bir sunum yapıldı. 
Sunumu yapan ekip sorumlusu Ali Necip NURSOY, Mucitbank’ın işletme modeli ve grup-
landırılmış atölyeler ve eğitim içerikleri ile gruplandırılmış ekipman hakkında detaylı bilgi-

ler sundu. Marangozculuktan-seracılığa, sanal gerçeklik ve yapay zeka uygulamalarından, 
insansız hava araçlarına ve uzay teknolojisine kadar geniş bir yelpazeye sahip olan Mucit-
bank’tan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra, okul çağında olup, 
okul dışında kalan çocuklar ve gençler de yararlanacak. Tüm yaş kademeleri için bir sosyal 
İnovasyon merkezinin de bulunduğu Mucitbank ta çocuklar ve gençlerin kendilerini ve pro-
jelerini ifade etmede özgüven ve deneyim kazanmaları da amaçlanıyor. 
Eğitim ve icat çıkarma faaliyetlerinin yanı sıra, daha ilkokul düzeyinden ürün için markalaş-
ma ve ticarileştirme süreçlerine dair de kavram ve süreç eğitimlerinin yapılacağı ve giri-
şimcilik kültürünün en erken yaşta aşılanacağı bildirildi. Erzurum ilinde başarılı olması ha-
linde, tüm bölgede yaygınlaştırılmasına ve Türkiye’ye model olarak sunulmasına karar ve-
rilen Mucitbank Projesi Toplantısı sonrası tüm katılımcılar, Erzurum Teknik Üniversitesi 
Merkezi Derslikler Yerleşkesinde devam eden Mucitbank tadilat çalışmalarını yerinde in-
celeyerek, teknik ekipten bilgi aldı. 
Ağırlıklı olarak gönüllülük esasına dayanan proje kapsamında, eğitimler 4 kur halinde, her 
kur bir dönemi kapsayacak şekilde ve 2 yıla yaygın olarak planlandı. Kurlarda; kendin Yap, 
Bilim Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Temel ve Orta Robotik Eğitimi, Orta Mekanik Atölye, 
Modelleme, 3 Boyutlu Yazıcı Eğitimi, İleri Arduino Eğitimi, İleri Mekanik Atölye, Serbest 
Ürün Çıkarma süreçleri yer alıyor.

DAP-ETÜ işbirliğiyle inovatif fikirlerin hayat bulacağı
MuciT Bank’ta geri sayım başladı

Operasyonda lav silahı ve mühimmat ele geçirildi
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 
2017 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 
bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 pu-
anlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ağustos döne-
minde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. İşsiz-
lik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım 
dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 12,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-
24 yaş) işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 20,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 
0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı yüzde 48 oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 1 milyon 355 bin kişi artarak 28 milyon 828 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık 
artış ile yüzde 48 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 193 bin, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 163 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,7’si 
tarım, yüzde 18,9’u sanayi, yüzde 7,9’u inşaat, yüzde 52,6’sı ise hizmetler sektöründe yer 
aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 
0,5 puan arttı, hizmet sektörünün payı ise değişim göstermedi.
İşgücüne katılma oranı yüzde 53,7 olarak gerçekleşti
İşgücü 2017 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 266 bin 
kişi artarak 32 milyon 233 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 53,7 
olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne ka-
tılma oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 73,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 34,3 ola-
rak gerçekleşti.
Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 35,1 olarak gerçekleşti
Ağustos 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışan-
ların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak yüzde 35,1 olarak gerçek-
leşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine 

göre 0,5 puanlık artışla yüzde 22,2 oldu.
Kamu istihdamı yüzde 0,2 arttı
Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2017 yılı III. döneminde toplam kamu 
istihdamı 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında artarak 3 milyon 573 bin 
kişi olarak gerçekleşti.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 204 bin kişi artarak 28 
milyon 337 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,3 puanlık artış ile yüzde 47,2 
oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 111 bin kişi azalarak 
3 milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,8 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 pu-
anlık artış ile yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin 
sayısı, tarım sektöründe 35 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 74 bin, inşaat sektörün-
de 59 bin, hizmet sektöründe 105 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortasına sahip konut 
oranı yüzde 46'yı aşsa da sigortasız konut sayısı 9,4 milyon. Si-
gortalılık oranı en yüksek il ise Düzce.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre, 2017’nin ilk 10 ayında Türkiye 
genelinde zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 9 artarak 6 milyon 788 bin 694 oldu. Türkiye'de zorunlu deprem sigortası kap-

samına giren yaklasık 17,6 milyon konut bulunurken, bu yıl ilk defa sigortalanan 557 bin 
39 yeni konutla birlikte sigortalı konut oranı yüzde 46,5’e yükseldi. Toplam sigortalı konut 
sayısı 8 milyon 211 bin 88’e ulaşırken, 9 milyon 450 bin 602 konut hâlâ sigortasız. Online si-
gorta satış platformu Koalay'ın verilerine göre, internet üzerinden zorunlu deprem sigor-
tası satın alanların yüzde 73’ü erkek. Satışlar, 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde yo-
ğunlaşırken, DASK için online satın almayı en çok tercih eden şehirler ise sırasıyla İstan-
bul, Bursa, Gaziantep, Konya ve Balıkesir.
Sigortalılık oranında Marmara Bölgesi ilk sırada
DASK’ın verileri bölgesel olarak incelendiğinde; Marmara Bölgesi yüzde 56,6’lık sigortalı-
lık oranıyla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 45’le Iç Anadolu, yüzde 44,6’yla Ege, yüzde 
39,4’le Akdeniz, yüzde 37,9’la Karadeniz, yüzde 37,2’yle Dogu Anadolu ve yüzde 33,2’yle 
Güney Dogu Anadolu bölgeleri takip ediyor. En yüksek sigortalılık oranına sahip şehir 
yüzde 87,10 ile Düzce olurken, en düşük sigortalılık oranına sahip şehir ise yüzde 7,3 ile Şır-
nak.
Binanın yaşı ve kat sayısı arttıkça, DASK oranı düşüyor
Türkiye genelinde yer alan 8,2 milyon sigortalı konutun yüzde 83,6’sını 1 ila 7 katlı binalar 
oluştururken, yüzde 15,2’sini 8 ila 19 katlı ve yüzde 1,2’sini ise 20 ve üzeri katlı binalar 
oluşturuyor. DASK sahibi binaların yüzde 66,3’ü 2000 yılından sonra inşa edilen yapılar-
dan meydana gelirken, 40 yaşından büyük sigortalı konut oranı yalnızca yüzde 5.
Deprem riski yüksek bölgeler öncü
Deprem risk bölgelerine göre konutların sigortalılık oranları incelendiğinde, zorunlu dep-
rem sigortasına sahip konutların yüzde 71,7’si birinci ve ikinci deprem bölgesinde, yüzde 
11,7’si üçüncü deprem bölgesinde, yüzde 15,52’si dördüncü deprem bölgesinde ve yalnız-
ca yüzde 1,07’si beşinci deprem bölgesinde yer alıyor.

Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

Zorunlu deprem sigortası yaptırılan
konut sayısı ilk 10 ayda 6 milyona ulaştı

Ağrı’da sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle meydana 
gelen trafik kazası, kentin farklı noktalarına yerleştirilen 
mobese kameraları tarafından görüntülendi. 
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte birçok noktaya yerleştirilen mobese kameraları 
sayesinde çevre yolunda bulunan Küpkıran Kavşağında meydana gelen kaza saniye sani-
ye kaydedildi. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün dikkatsizliği ve trafik kurallarını göz 
ardı etmesi gözlendi. Kavşakta meydana gelen kazada seyir halinde olan midibüse farklı 
yönden hızla gelen otomobil çarpıyor, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil tabela di-
reklerine çarparak metrelerce sürüklendikten sonra durabiliyor.

Ağrı’da trafik kazası mobese kameralarına yansıdı 
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Diyarbakır’ın yaşayan asırlık çınarı 450 torun sahibi Şahi 
Tayurak, 98 yaşında haya�nı kaybet�. 
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Alipaşa sem�nde yaşayan ve resmi kayıtlara göre 98, 
kendi iddiasına göre 130 yaşında olan Şahi nine, geç�ğimiz gün haya�nı kaybet�. Herhan-
gi bir sağlık sorunu bulunmayan ve başından 3 evlilik geçen Şahi ninenin ölümü yakınlarını 
yasa boğdu. 3 evlilikte dünyaya ge�rdiği 7 çocuktan 5. kuşaktan 450 toruna sahip olan 
Şahi nine için Ba�kanlılar yas evinde yas kuruldu. Yakınları ve sevdiklerinin geldiği yasta 
mevlid-i şerif okutulup dualar edildi.
Şahi Tayurak’ın yanında yaşadığı oğlu Cemal Tayurak, annesinin hiçbir sağlık sorunun ol-
madığını, geç�ğimiz gün evde haya�nı kaybet�ğini söyledi. Şahi Tayurak’ın 315. torunu ol-
duğunu belirten Zeki Çelik ise nenesinin 3. kızının oğlu olduğunu söyledi. Nenesinin 450 to-
runu olduğunu aktaran Çelik, “Yakında olanlarla görüşüyoruz fakat İzmir, Aydın veya ba� 

illerinde yaşayan torunları ile görüşmemiz olmuyor. Şahi ninemin bize hep öğütleri olu-
yordu, eski zamanlardan çok bahsediyordu. Onu kaybetmekten dolayı büyük üzüntü yaşı-
yorum” dedi.
Kendisinin, Şahi ninenin 300 civarındaki torunu olduğunu aktaran Fesih Tayurak ise, akra-
balarının yarısı ile ancak görüştüklerini söyledi. Tayurak, “Bizde kalıyordu, en büyük acıyı 
biz çekiyoruz. Bizim için çok büyük bir kayıp. Kimliğinde Osmanlı yazıları yazıyordu. 130 ya-
şında rahmet e�. Eskilerden bize çok bahsederdi, ninemin babası Şeyh Said isyanında öl-
dürülmüş. Atatürk’ün Diyarbakır’a gelişini ha�rlıyor, kaybımız büyük onu çok özleyece-
ğim” diye konuştu.
Başından 3 evlilik geçen ve 7 çocuğu olan Şahi ninenin resmi kayıtlara göre yaşı 96, nüfusa 
geç yazıldığını belirten Şahi nine ile en büyük kızı arasındaki yaş farkı ise kimlikte 7 olarak 
görünüyordu.

Kayısısıyla meşhur Malatya'nın Darende ilçesinde bir çi�çi 10 yıl 
önce deneme amacıyla dik�ği Trabzon hurmasından büyük 
verim aldı. Her yıl ağaç sayısını art�ran üre�ci, bu yıl ise yaklaşık 
3 tonun üzerinde hurma toplamayı hedefliyor.
Darendeli üre�ci Suat Sönmezler, kayısıya alterna�f olarak Trabzon hurması ye�ş�rmek 
için kolları sıvadı. 10 yıl önce bahçesine dik�ğini bir adet Trabzon hurması ağacından orta-
lama 100-150 kilogram ürün alan Sönmezler, her yıl bahçesindeki hurma ağacı sayısını art-
�rdı. Bir dönüm arazisinde ekili bulunan 30 kök ağacın hasadına başlayan Suat Sönmezler, 
bu yıl 3 tonun üzerinde meyve toplamayı hedefliyor. 
Ağacın tutacağına kendisi de inanmıyordu
Hurma ağacını ilk dik�ğinde çevresindekilerin, ‘Burada ye�şmez, sıcak iklimi sever’ dedi-

ğini belirten Sönmezler, kendisinin bile ağacın tutacağına inanmadığını anlatarak, "Ama 
yıllardır meyvesini yiyoruz. Bahçemize yeni fidanlar dikerek sayılarını çoğal�yoruz” ifade-
lerini kullandı.
İlçede hızla üre�mi ar�
Kendilerinden sonra çok sayıda üre�cinin de Darende'de Trabzon hurması ye�ş�rerek, 
kış ayları için alterna�f bir gelir kapısı oluşturduğunu ifade eden Suat Sönmezler, “İlçenin 
her yerinde ye�şmiyor, daha çok ılıman yerleri ve su kenarlarını seviyor. Üre�mi ar�rılırsa 
yeni bir gelir kapısı olabilir. Pazar sorunu da yaşanmaz'' diye konuştu.
Sönmezler, bahçesi uygun olan üre�cilere önerdiği Trabzon hurmasının aromasını tadan 
herkes tara�ndan beğenildiğini söyledi.

450 torunlu Şahi nine
hayatını kaybetti, torunlar yetim kaldı 

10 yıl önce denemek için diktiği
meyve geçim kaynağı oldu
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TUNCELİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz Tunceli Merkez Esentepe Mahallesinde bulunan 380 ada 3 nolu parsel 479,00 m2 lik gayrimenkul (arsa alanı) 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa göre 3 yıllığına ihale ile kiralanacaktır.

1- Yukarıda belirtilen kiralama ihalesi, 29.11.2017 tarihi Çarşamba günü saat 14:00 'de Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 
2- Bu ihale şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İşyerlerinin tüm ihale ve teknik şartları ihale şartnamelerinde detaylı görülebilir. 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır. 
3. A) İstekli gerçek kişi ise 
3.A.1- Kanuni ikametgahı olması (mahalle muhtarından yerleşim yeri adres beyanı) varsa telefonu bildirmesi 
3.A.2- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edebilirler. 
3.A.3- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
3.A.4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, 
3.A.5- Şartname dosyası satın alındığına dair makbuz 
3.A.6- Belediyemize her hangi bir borcu yoktur yazısı 
3.B) İstekli tüzel kişilik ise; 
3.B.1- İdare merkezinin bulunduğu yerin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette 
olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, 
3.B.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza sirküleri; 
3.B.3- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
3.B.4- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu(devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul 
edilir.) 
3.B.5- Şartname dosyası satın alındığına dair makbuz 
3.B.6- Belediyemize her hangi bir borcu yoktur yazısı 
4- İhale şartnamesi dosya bedeli 100 TL' dir. Dosya bedeli alındı makbuzu idareye verilecektir. 
5- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

6- Encümenimizce tespit edilen muhammen bedelinin % 3 geçici teminatın veya 2886 sayılı yasanın 26 ve 27. Maddelerinde belirtilen teminat yerine geçen 

belgeleri ile istenilen ihale evraklarını kapalı zarf şeklinde en geç 29.11.2017 tarihi Çarşamba günü saat 14:00'ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne yatırmaları/ vermeleri gerekmektedir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
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Tik hangi çocuklarda görülür? Tik konusunda başarılı olan tedaviler...Çocuklarda görülen yine-
leyici, istem dışı, amaca yönelik olmayan, ancak baskılanabilen göz kırpma, burun çekme, bo-
ğazını temizleme gibi garip hareket ve ses çıkarmaların tik olarak adlandırılıyor. Peki çocuklarda 
tik problemine karşı dikkat edilmesi gerekenler neler? Tik konusunda başarılı olan tedaviler....
Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, çocuklarda tik problemine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. 
Zi&On Psikiyatri Akademisinden Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, çocuklarda görülen; yineleyi-
ci, istem dışı, amaca yönelik olmayan, ancak baskılanabilen göz kırpma, burun çekme, boğazını 
temizleme gibi garip hareket ve ses çıkarmaların tik olarak adlandırıldığını söyledi. Demirci, 
“Ses çıkarma şeklindeki tikler diğer vücut hareketleri ile ilgili tiklerle birlikte görülürse “Touret-
te Sendromu” adı verilen özel bir durumdan bahsedilir. Ses çıkarma şeklindeki tikler; boğaz te-
mizleme, ses çıkarmadan konu dışı belirli sözcükleri ya da deyişleri yineleme, açık saçık sözcük-
ler kullanma, küfür etme ve kendi söylediklerini, duyduğu son sesi ve cümleyi yinelemesi şek-
linde ortaya çıkar” dedi.
Tik Hangi çocuklarda görülür?
Yineleyici istem dışı, amaca yönelik olmayan, ancak baskılanabilen garip hareket ve ses çıkar-
maların tik olarak adlandırıldığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, çocukta tik neden 
ortaya çıkar. Hangi çocuklarda görülür? konusunda şunları söyledi; “Nedeni tam olarak anlaşı-
lamamış olmakla birlikte tiklerin oluşmasında genetik ve çevresel etkenlerin rol oynadığı düşü-
nülmektedir. Beyin kimyasallarından (nörotransmitter) biri olan dopaminin anormal metabo-
lizmasından kaynaklandığına dair dikkate değer kanıtlar bulunmuştur. Tik belirtileri genellikle 
gerginlik veren bir olay sonrasında artar. Aile ve çevre tarafından yapılan uyarılar ile cezalandır-
malar tiklerde artışa neden olabilir. Tiklerin genetik özelliği belirgin olup, yakın akrabalarında 
tikler olan çocuklarda daha sık rastlanır.”
7-12 yaş arasına dikkat!
Tikler sıklıkla çocuk ve ergen yaş dönemlerinde başladığını ve en sık görüldüğü yaşlar 7-12 ara-

sında olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, “Tikler geçici ya da kalıcı olabilir. 
Geçici olarak niteleyebileceğimiz tikler, çeşitli beden bölgelerinde ortaya çıkar ve bir yıldan kısa 
bir sürede kaybolur. Bu bozukluk, çocuklar arasında oldukça yaygındır. Sağlıklı çocukların %12-
14’ünde, daha sık, 3-10 yaşları arasında görülür. Eğer bir çocukta bu davranışlar bir yıldan fazla 
sürerse buna uzun süren tik bozukluğu adı verilmektedir. Çocuklarda görülen tiklerin büyük bir 
kısmı erişkin yaşa gelmeden kaybolur, ancak bir kısmında erişkin dönemde de kalıcı olabilir. Tik-
lerin yerleşmesinde anne, baba ya da öğretmen gibi, çocukların iletişimde olduğu kişilerin rolü 
önemlidir. Çünkü yetişkinler, çocukta ortaya çıkan tikler nedeniyle kaygılanmakta, çocuğun her 
davranışını kontrol etmeye çalışmaktadır. Yetişkinlerin, çocukları sürekli uyararak kendilerini 
kontrol etmelerini istemeleri, iki şekilde etkili olarak çocuklarda tiklerin yerleşmesine yol aç-
maktadır. Anne babanın kaygısı nedeniyle çocuk davranışlarını kontrol etmeye çalışır sonuçta 
da, yaşadığı gerginlik tiklerin daha çok ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle tikleri söndür-
me ve yok etmede, aile öğretmen işbirliği önemlidir. Öğretmenin bilgilendirilmesiyle sınıfta 
çocuk için daha olumlu ve destekleyici bir çevre sağlanabilir. Öğretmen tarafından çocuğun tik-
leri nedeniyle sürekli azarlanması okuldan uzaklaşmasına neden olabilir. Öğretmenin bilgilen-
dirilmesi de, tik davranışlarına olumlu yaklaşmasının sağlanması çok önemlidir.” Diye konuştu.
Tik konusunda başarılı olan tedaviler
Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, tikle konusunda başarılı olan tedavileri ise şöyle açıkladı; “Des-
tekleyici tedavi ve ilaç tedavisi yararlı olabilmektedir. Eğer çocuk tikleri ev dışı ortamlarda sergi-
lemiyor, belirli durumlarda gösteriyorsa; bunun nedenlerinin değerlendirilmesi gerekecektir. 
Gerginliğin arttığı ya da yoğun ilginin gösterildiği durumlar tespit edildiğinde gerginliğin azaltıl-
ması, destek ve ilginin çocuğun pozitif yönlerine kaydırılması, tiklerin ortadan kalkmasına olur. 
Tikler sık sık yeniden ortaya çıkıyor, çocuğu rahatsız ederek arkadaş ilişkilerinde sosyal hayatın-
da sorun ol uşturuyor, çocuğun kendine güvenini olumsuz etkiliyorsa, çocuk ve ergen ruh sağlığı 
uzmanına başvurulmalı, ilaç tedavisi eklenmelidir.”

Çocuklarda tik problemine dikkat! 
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61 YILLIK TECRÜBE
AFİŞ - BROŞÜR - TAKVİM - GAZETE
DERGİ - KARTVİZİT - KAŞE - CİLT

DAVETİYE - FATURA - FİŞ
VE MATBU EVRAKLAR

BASIMI YAPILIR.

TEL: (0.428) 212 10 48 - FAKS: (0.428) 212 36 39

İHALE İLANI
2018 YILINDA HOZAT VE TUNCELİ KÜLTÜR MERKEZİ HİZMET 

BİNASINA ÜÇ KİŞİLİK 12 AY SÜRELİ TEMİZLİK HİZMETİ 
ALIMI İLE TUNCELİ KÜLTÜR MERKEZİ HİZMET BİNASINA BİR 

KİŞİLİK 12 AY SÜRELİ KALORİFERCİ HİZMET ALIMI İŞİ 
TUNCELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE 

TURİZM BAKANLlĞI MÜSTEŞARLIK 
2018 yılında Hozat ve Tunceli Kültür Merkezi hizmet binasına üç kişilik 12 ay süreli temizlik hizmeti alımı ile Tunceli Kültür Merkezi hizmet binasına bir kişilik 
12 ay süreli Kaloriferci hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası  : 2017/580186 
1- İdarenin
a) Adresi ATATÜRK MAHALLESİ, ELAZIĞ YOLU ÜZERİ, 22. SOKAK / 62100 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ 
b) Telefon ve faks numarası     : 428 213 33 36 - 428 213 33 24 
c) Elektronik Posta Adresi     : iktm62@kulturturizm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı     : 3 Kişilik 12 Ay süreli Temizlik hizmeti 1 Kişilik 12 ay süreli Kaloriferci hizmeti 
         Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer      : Tunceli Kiiltür ve Turizm Müdürlüğü Tunceli Kültür Merkezi ihale salonu 
c) Süresi       : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer      : Tunceli Kültür Merkezi Atatürk Mah. 22. Cad. TUNCELİ
b) Tarihi ve saati      : 12.12.2017 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret 
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret 
ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 
standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterfiğe 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 belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu 
iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
Temizlik ve kaloriferci hizmeti 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tunceli Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tunceli Kültür Merkezi TUNCELİ 
adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tunceli Kültür ve Turizm Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
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İlan Tarifesi

Abone Tarifesi

Yayın Türü: Yerel - Süreli

Gazetemizde yayınlanan ilanlardan 
sorumluluk kabul edilmez. Yayınlanması 
için verilen Yazı,  Makale, Fıkra, Hikaye, 

Resmi ilan yayınlansın veya yayınlanmasın 
iade edilmez.

Yıllık    : 156 TL.
6 Aylık : 78 TL.

Resmi İlan Tek Sütun (Santimi) : 10,40 TL.

Tescil İlan Tek Sütun (Santimi)  : 10,40 TL.

Zayi İlanları                                 : 10 TL.

Dizgi Tasarım

Celil Burak AĞAR

GSM: 0535 760 76 43
e-mail : ozgurdersimgazetesi@gmail.com

İMTİYAZ SAHİBİ
Mehmet Zafer AĞAR

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Ercan TOPAÇ 

Yazı İşleri Bürosu : Moğultay Mah.
Sanat Sokağı Şenli İşhanı Kat:3 No:5

Büro: 0428 212 13 02 
Gsm: 0535 867 24 57

MUHABİRLER
Celil Burak AĞAR

Kadir MERKİT

SAYFA EDİTÖRÜ
Serhat Ozan YILDIRIM

BASIM YERİ
Tunceli’nin Sesi Matbaası

Adres: Moğultay Mah. Boysan Cad.
Bitimi No:41 - Tel: 0428 212 10 48

Faks: 0428 212 36 39 
TUNCELİ Gazetemizde Yayımlanan Yazıların Sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Adresi

KURUCUSU: (Merhum) Celal AĞAR

Moğultay Mahallesi Boysan Caddesi No:41

Tel: 0428 212 10 48 Fax: 0428 212 36 39

Web Adresi: www.ozgurdersim.com

haber@ozgurdersim.com

GÜNLÜK SİYASİ BAĞIMSIZ GAZETE

PERTEK İSKELESİ ELAZIĞ İSKELESİ
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FERİBOT SAATLERİ

HAVA DURUMU 19 
c

KaliteFatura Kartvizit

Dergi
Kaşe

Davetiye

Her Türlü Matbu İşler

broşür
Adisyon

Dergi

TUNCELİ’NİN SESİ MATBAASI
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Luzümlü Telefonlar

Uyan yârim, uyan, söndü yıldızlar,

Gün, karşı tepeden doğmak üzredir.

Her sabah güneşi seyreden kızlar,

Mahmur gözlerini oğmak üzredir.

Uyan yârim, sesler geldi derinden,

Karanlık oynadı, koptu yerinden;

İlk ışık, kapının eşiklerinden,

Şimdi bir gölgeyi koğmak üzredir.

Sevgilim, kapımı çaldı aydınlık,

Baygın gözlerimi aldı aydınlık,

İçimde tıkandı, kaldı aydınlık,

Bu aydınlık beni boğmak üzredir.

NECİP FAZIL KISAKÜREK

AYDINLIK

ZAYİ
Tunceli Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Cevdet GÜRKAN



Dolandırıcılar, özellikle üç büyüklerin taraftarlarını hedefine aldı. Telefonla ulaştıkları taraftarlarla ku-
lüplerin yetkilisiymiş gibi konuşan dolandırıcılar, bu yöntemle binlerce taraftara lisanssız ürün sattı.
Büyüyen futbol endüstrisi dolandırıcıların üç büyük kulüplerin taraftarlarına yönelmesine neden oldu. 
Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarına ulaşan şahıslar, kendilerini kulübün resmi 
ürünlerinin satıldığı mağaza temsilcileri gibi tanıtıp lisanssız ürün satışı yapmaya çalışıyor. Dünya devi 
kulüpler ürün satışından gelirlerine önemli miktarlar eklerken, Türkiye'de baş gösteren yeni dolandırı-
cılık yöntemi hem kulüplerin para kaybına hem de taraftarların kalitesiz ürün sahibi olmasına yol açıyor.
Bu yöntemi kullanan dolandırıcılar, şimdiye kadar binlerce taraftarı kandırarak lisanssız ürün satışı 
yaptı. Öyle ki zaman zaman kulüpler resmi sitelerinden yaptıkları açıklamalarla taraftarlarını bu duru-
ma karşı bilgilendirme yoluna gitti.

Yolculuklarınızda Konforu Hissedeceksiniz...

TUNCELİ GSM
0530 125 21 62

TUNCELİ MERKEZ
0428 212 23 62

TUNCELİ OTOGAR
0428 212 64 62

ERZİNCAN OTOGAR
0446 226 62 62

ELAZIĞ HOZAT GARAJI
0424 233 23 62

ELAZIĞ OTOGAR
0424 225 23 62

KOVANCILAR
0538 457 26 26
0424 611 61 11

DİYARBAKIR OTOGAR
0532 441 21 62
0412 234 75 75

DİYARBAKIR ERGANİ
0532 688 21 62
0412 611 34 55

Yılmaz

TUNCELİLİLERTurizm
23.05.2017 Tarihinden İtibaren Erzincan - Elazığ- Diyarbakır Seferleri ile Siz Değerli Halkımıza Hizmet Vermeye Başlayacak 

Süper Lig’de seyirci ortalamaları geçtiğimiz yıla oranla artışa geçti. Özellikle 
geçtiğimiz yıl stadyumlarını dolduramayan takımların seyirci ortalamala-
rında meydana gelen artış yüzleri güldürdü.
Medya takibinin önemli kurumlarından Ajans Press, Süper Lig’in seyirci is-
tatistiklerini inceledi. Ajans Press’in medyadan elde ettiği verilere göre 
2017-2018 yılına hızlı giriş yapan Galatasaray, geçtiğimiz 11 hafta itibariyle 
seyirci ortalamasında da liderlik koltuğuna oturdu. Sarı kırmızılılar kendi 
evinde oynadığı maçlarda 40 bin 842 seyirci ortalaması yakalayıp zirvenin 
sahibi oldu. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Park’ta ilk 11 
hafta itibariyle ortalama 34 bin 225 seyirciye oynarken bu alanda Galatasa-
ray’ın ardından ikinci sırada yer aldı. Sezona Aykut Kocaman yönetiminde 
giren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona oranla taraftar ortalamasında büyük 
artış yaşadı. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonun ilk 11 haftasında yakaladığı 
18 bin 907’lik ortalamayı bu sezon 30 bin 443’e çıkardı.Fenerbahçe’nin ya-
kaladığı bu artışta evinde oynadığı Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Ba-
şakşehir maçlarının da etkisi oldu. Sezona önemli transferlerle giren Trab-
zonspor, dört büyükler içerisinde seyirci ortalaması en çok artan takım 
oldu. Geçtiğimiz sezon evindeki maçlarda 6 bin 673 ortalamaya oynayan Ka-
radeniz ekibi bu sene geride kalan 11 haftada 24 bin 864 seyirci ortalaması-
na ulaştı.
En çok konuşulanlar
Süper Lig’in başladığı tarih olan 11 Ağustos’tan itibaren en çok konuşulan 
kulüpler belli oldu. ITS Medya’nın gerçekleştirdiği incelemeye göre medya-
nın en popüleri Beşiktaş oldu. Beşiktaş 11 Ağustos’tan bugüne 32 bin 428 ha-
bere konu olurken, siyah beyazlıları 31 bin 453 haberle Fenerbahçe, 28 bin 
407 haberle Galatasaray, 21 bin 955 haberle Trabzonspor, 14 bin 478 haber-
le Göztepe, 11 bin 319 haberle Medipol Başakşehir takip etti.

Binlerce taraftar
dolandırıcıların hedefinde

Süper Lig'de
seyirci ortalaması arttı


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

