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Yazım kuralları ve son değişiklikler;

S ayın feysbuk izleyicilerim, bugün farklı
bir türle karşınızdayım. Daha önce
şaka olsun diye "Dersimiz Türkçe" baş-

lıkları atıyordum ya bu kez gerçekten dersi-
miz Türkçe!

İçerik de başlığa uygun olacak. Çeşitli kay-
naklarda rastladığınız yazım kurallarının gü-
nümüzde uygulananlarına değineceğim.
Değişen kimi kuralları da sıralayacağım.

110 binin üzerinde sözcüğe sahip zengin
bir dilimiz var. Oktay Sinanoğlu’nun vurgula-
dığı gibi ; "Başka hiçbir dil bilmeden sizi Adri-
yetik'ten Çin Seddine götürebilecek tek dil
vardır; TÜRKÇE! 8 bin 500 yıllık bir geçmişi
olan bu dilin her 10 sözcüğünden 5’i Cumhu-
riyet dönemi kazanımıdır.

"Sondan eklemeli" dilimiz eylem kökünden
türetmeler yapılarak bu zenginliğe ulaşmıştır.
Türetmenin yanında birleştirmeyle derleme ve
tarama yöntemiyle de yeni sözcükler kazan-
maktayız.

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Pay-
laşımlarım, Türk Dili Derneğinin kuralları ışı-
ğında olacaktır. Cunta'nın devlet dairesine
dönüştürdüğü TDK’yi kale (!) almayacağım.
(Bu arada Necmiye Alpay’ın Türkçe Sorun-
ları Kılavuzu’nu da salık vermeden
geçemeyeceğim.)

En çok tartışılan şapka-uzatma-düzeltme-
inceltme imiyle başlayalım: Kimileri işin kola-
yına kaçıp "o işaret kalktı" diyor. Yanlış!
Kalktığı yerler oldu ama tümden silinip 
gitmedi.

Şapka, Arapça Farsça kimi sözcüklerde
kullanılır. İşlevi şudur: K ve G’ yi ince okut-
mak için a ile  u’ya konur. (Örn. dükkân,
kâbus, meskûn, Gâvur, Nigâr…..)

L’den sonra gelen harflerle nispet eki î'den
kalktı. Artık lale, lakin, şelale, lağım, lagün,
lavanta şeklinde yazıyoruz ama a’ları kulak
dolgunluğu ile ince söylüyoruz.

Batı kaynaklı sözcüklerde de durum aynı.
Örneğin reklam’ı da artık şapkasız 
kullanıyoruz.

Şapka ’nın  kalkmadığı başka bir alan
daha var. Dikkat ediniz:  Eş sesli sözcüklerin
anlam farkını belirtmek için kullanılır. (Hala-
hâlâ-halâ/ alam-âlem/ Ali- âli / kar- kâr…..)

Şapka’nın önemini vurgulamak için Bay-
rampaşa’da gördüğüm bir mobilyacının afi-
şini örnek vereyim: “Bize gelin karınızı
arttıralım.’’

Bundan sonrasını –meli, -memeli gereklilik
kipiyle sıralayalım.

“de” bağlaçsa   ayrı yazılmalı. –de durum
ekiyse bitişmeli.(ulandığı sözcüğe; Nede?
Kimde? Nerede? soruları sorulduğunda yanıt
alınıyorsa durum ekidir, bitişik olmalı..

Büyük harf “J’’ yi noktasız yazmalı.
Başlığın sonuna nokta ve ünlem dışında

noktalama konmamalı. (Başlık içinde ise vir-
gül, iki nokta, kısa çizgi, eğik çizgi kullanıla-
bilir.)

Önünde tarih bulunan gün adları büyük
harfle yazılmalı. Ör. 1 Mayıs 2020 Salı…

Ve bağlacını çok kullanmamalı.
Unvan kullanırken ‘’eski’’ yi öne almalı.

Maliye eski bakanı... değil, eski maliye ba-
kanı…

Dünya, ay, güneş; uzay bilimi terimi değilse

küçük yazılmalı.
Bugünü  bitişik yazmalı. Belli bir günü be-

lirtmek için bu işaret sıfatı ile ayrı yazılmalı.
Saat’le dakika arasına nokta konmalı, iki

nokta değil. Ekler son heceye uymalı.
17.00’de , 01.43’te…

Ünlemden sonra yan yana iki nokta kon-
malı, üç değil . (!..)                                                                                                                                                           

Başlıktaki bağlaçları, ( ve, ya, ya da, ile,
ki) mi soru edatı (mi) küçük harfe  yazılmalı.
(Kerem ile Aslı / Babalar ve Oğullar... (Başlık
büyük harflerle yazılmışsa bağlaçlar da büyük
yazılır.)

Sıra noktalar 5 ya da 7 olmalı.
Bağlaçlardan (ve, ya, ya da, ki, ile, yahut)

sonra virgül, noktalı virgül kullanmamalı. 
İkileme gruplarının arasına virgül konma-

malı. (Kara kara düşünüyor, para mara kal-
madı, Sarı sarı yapraklar…)

Kısaltmalar “e’’ yardımcı ünlüsüyle yapı-
lalı. CeHePe, PeKeKe, KeKeTeCe,  KeHeKe)

Büyük harfle yapılan kısaltmalarda ara-
lara nokta koymamalı. ( T C - TBMM – İBB
– TMSF... gelen ekler sona uymalı. TC’ye ,
TBMM’yi, MYK’den…..)

Bileşik eylemlerin dördü kaynaşmış yazıl-
malı. Tezlik bildiren (gidivermek) yaklaşma…
(gideyazmak) yeterlik (yürüyebilmek) sürerlik
(bakakalmak)

O kişi adıl (zamir)ı: Daha önceki bölümde

sözü edilmiş birini “o’’ şeklinde küçük yaz-
malı. Ekleri kesme imiyle ayırmamalı. (O’nun
değil, onun…

Birinden alınan söz tırnak içinde büyük
harfle başlamalı. Atatürk; “Yurtta barış…..’’

-li, -siz,-ci, -lik yapım ekleriyle türetilmiş
özel adlara getirilen ekleri kesme ile ayırma-
malı. (Silivrilileri, Nâzımsız şiir... Atatürkçü-
lük, Türklük…)

Topluluk adlarına getirilen –ler çoğul ekini
bitişik yazmalı. (Türkler, Erollar, Araplar…)

Bir sözcüğü, cümle içinde arılık bozulacağı
için sık kullanmamalı.

Sayılarda her sözcüğü ayrı yazmalı. (Bin
dokuz yüz on dokuz, iki bin yirmi, elli beş…)

Duru tümce kurmalı. Ne bir sözcük eklene-
bilmeli ne de çıkarılabilmelidir.

Ne... ne bağlacı kullanıldığında yüklem
olumlu olmalı. (Ne serden  ne yardan geçti.)

Hoş geldinizi ayrı yazmalı. Gruplaşmış bi-
leşik eylemdir çünkü. Welcome bizi ilgilendir-
miyor.

İle bitişikse büyük ünlü uyumuna uymalı,
(Anasıyla…  kamyonla…  kuzuyla kurt…)

Eylemlere getirilen ekler de büyük ünlüye
uymalı. (Atilla Yeşilada gibi, Hakan Bayrakçı
gibi gelicak, yapıcek,  bitiricak… dememeli!)

“Şoke olmak” kullanmalı. “Şok olmak’’
yanlış kullanımdır.

“Banyo, duş, içki, kahve, kahvaltı’’yı
“almak’’ eylemiyle yan yana getirmemeli.

Özne çoğul kişi ise yüklem de çoğul olmalı.
(Öğrenciler geldiler, Ayşeler köye gittiler.)e,
çoğul kişi 

Mamul sözcüğüne –ler çoğul eki ulayınca
“u’’’yu  inceltmemeli. (Mamuller  yazmalı.)

C, h, f, ğ, j, l, m, n, r, v, z  ile Türkçe sözcük

başlamaz. F, h içeren, iki ünlü yan yana (saat,
şair, mail), aynı iki ünsüz art arda (nakkaş,
kelle, sarraf) üç ünsüz peş peşe gelen sözcük-
ler  yabancıdır. Zorunlu olmadıkça 
kullanmamalı.

İki ünsüzle başlayan sözcüğümüz yoktur.
(Ünlemler hariç- tren, kral, grup, klas, pren-
sip…) Varsa Türkçesini kullanmalı.

B,c,d,g süreksiz yumuşak ünlü sona gel-
mez.(Kimi eş sesliler hariç, at-ad / haç-hac /
saç/sac…) Karıştırmamalı.

Fı S Tı K Çı Şa Ha P sert ünsüzleriyle
biten sözcüğe ulanan ekleri de sertle başlat-
malı. (Kotçu, aftan, sokakta, pirinççi, 
ruhsuz…)

O – ö yuvarlak ünlüsü ilk hecede bulunur.
Sonraki hecelere gelmişse sözcük yabancıdır .
Türkçesi varsa kullanmaktan kaçınmalıdır.

Camii, bayii, mevkii yazarken araya kay-
naştırma getirmeli. (Camisi, bayiye, 
mevkiyi…)

Her belgisiz sıfatını üç sözcük dışında (her-
hangi, herhalde, herkes ) ayrı yazmalı.

Yabancı sözcükleri söylendiği gibi yazmalı.
(Restoran - İmamoğlu’nun dikkatine (!) – sen-
tır, egzoz, mütevazı, şarj …..)

Herkes belgisiz adıl (zamir)ı “s’’ ile bitiril-
meli. “Herkez’’ yanlış yazımdır. Böyle bir söz-
cüğümüz yoktur. Ayrı yazılan “her kez’’; her
defa, her sefer anlamındadır.

Zarf fiil (bağ fiil- ulaç) den sonra virgül
koymamalı. (Ekleri:-ip, -erek,-ince, -ken, 
-ir …..)

-(i) yor şimdiki zaman ekini vurgulu söyle-
memeli.

Bizzat ile "kendisi"ni yan yana kullanma-
malı. Anlamları aynı çünkü

Hazırlop!

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1165881)

GÖREV YÖNETİMİ ve SMS AĞ GEÇİDİ YAZILIMLARI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/253213
1-İdarenin
a) Adresi : Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin 

Caddesi No:3 Başakşehir/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124440669 - 2126925585
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@basaksehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet görev yönetimi yazılımı ve 1 adet SMS ağ geçidi yazılımı 

alımı yapılacaktır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Başakşehir Belediyesi (Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım 
Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL)

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Başakşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu ( Başak Mah. 

5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 10.06.2020 - 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 kişili-
ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ti-
caret 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.
4.2. 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başakşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ( Başak Mah.
5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL) 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 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bugüne kadar elde ettikleri başarılarla, fırsat verildiğinde tüm engellerin aşılabileceğini kanıtlayan
engelli izciler artık kendi meyve ve sebzelerini yetiştirerek aile ekonomilerine katkı sağlamaya
başladı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Türkiye’de ilk defa dezavantajlılar izci kulübü yıllar
önce Büyükçekmece Belediyesi tarafından kurulmuştur. Eğitir ve öğretirseniz kazanırsınız" dedi

Erdal SEzgİn 

erdal.sezgin@silivrihaberhatti.com

OGRETIRSENIZ 
KAZANIRSINIZ!
B üyükçekmece Belediyesi

Gökkuşağı Dezavantajlılar
İzcilik Kulübü üyeleri yetiş-

tirdikleri sebzelerin ilk hasadını ya-
parken mutlulukları gözlerinden
okunuyordu. Gökkuşağı Dezavan-
tajlılar İzcilik Kulübü ve Eğitim Mer-
kezi’ndeki bahçelerine fasulye,
kıvırcık, karalahana, soğan, bezelye,
bakla, havuç, çilek, karpuz gibi çok
sayıda meyve ve sebze eken deza-
vantajlı izciler yetiştirdikleri organik
ürünleri hem kendileri yiyor hem de
vatandaşlara satarak gelir elde
ediyor.

Beraber hasat vaktine geldik

Engelli izciler ile birlikte bakla ve be-
zelye hasadı yapan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün;
“Türkiye’de ilk defa dezavantajlılar
izci kulübü yıllar önce Büyükçek-
mece Belediyesi tarafından kurul-
muştur. Eğitir ve öğretirseniz
kazanırsınız. Eğer bireyleri kazan-
mak istiyorsak eğiteceğiz. Dezavan-
tajlı bireylerimize sahip çıktığımız
zaman onların hizmet verir birey ha-
line getirilmesi çok mümkün. Biz
Büyükçekmece Belediyesi olarak
bunu yaptık, gördük ve devam edi-
yoruz. Dezavantajlı kardeşlerimizi
tarımla ilişkilendirmek üzere onlara
tarım dersleri verdik. Bu çocuklar
aynı zamanda el sanatlarıyla çok
güzel işler ortaya koydu ve kendileri
orkestra ekibi.  Birçok bayramda
büyük gösteriler yapıyorlar. Eskiden
bu çocuklarımız evlerinde çok zor
şartlarda yaşıyorlardı. Şimdi ürünle-

rini ektiler ve beraber hasat vaktine
geldik. Yetiştirdikleri ürünleri hasat-
tan sonra alıp tezgah kuruyorlar. De-
zavantajlı çocuklarımızı kazanmak
için her şeyi yapmamız lazım” diyr
konuştu. 

Bu bizim için bir alışkanlık

Ev ekonomilerine organik tarım
ürünleriyle katkı sağlayan dezavan-
tajlı izciler hobi bahçelerinde organik
meyve ve sebze yetiştirmenin mutlu-
luğunu yaşıyor. Gökkuşağı Engelli

İzci Kulübü üyesi Özlem Korkmaz,
"Yaklaşık 13 yıldır izciyim. Burada
tarm yapıyoruz. Ben fasulye, nohut,
bakla, karpuz dikiyorum. Bu bizim
için bir hobi ve alışkanlık. Burada ye-
tiştirdiğimiz ürünleri evlerimize götü-
rüyoruz. Ekonomimize katkı oluyor”
dedi. Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü
üyesi Hanife Özlen, “Bugün hava al-
maya geldik. Bahçemizi yapalım
dedik. Tohumlarımızı almıştık ama
virüsten dolayı dışarı çıkamamıştık”
açıklamasını yaptı. 

Coronavirüs salgını nedeniyle eği-
tim ve öğretim dönemine ara vermek
zorunda kalan ve 23 nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nı doyasıya
kutlayamayan öğrenciler karantina sü-
recini fırsat bilerek Büyükçekmece Be-
lediyesi Kültür işleri Müdürlüğü’nün
düzenlediği 23 nisan konulu kompozis-
yon yarışmasına katıldı. ilçe genelinde
düzenlenen kompozisyon yarışmasında
1’inci olan Deniz sevimoğlu ve Esra
Zeynep Kalkan’a
laptop, 2’inci
olan Melis Beste
ata ve ateş Ertu-
na’ya tablet,
3’üncü olan
suzan Elvin
selay Kibar ve
sude Zat’a tab-
let, mansiyon

ödülü almaya hak kazanan Esila içöz,
vedat Deniz Kiremitçi, sena nur Çap ve
Ceylin akçay’a bisiklet hediye edildi.
Dereceye giren isimlerin yanında kom-
pozisyon yarışmasına katılan tüm ço-
cuklara Meclis Başkan vekili ahmet
Şahin ve Kültür işleri Müdürü nazan
Karagözoğlu tarafından okuma ve bo-
yama kitabı, kalem ve hijyen seti he-
diye edildi. Birincilik ödülünü almaya
hak kazanan Esra Zeynep Kalkan, “Ön-

celikle belediye
başkanımıza çok
teşekkür ediyo-
rum. Kompozis-
yon yarışmasını
kazandım. ata-
türk’ün bize ar-
mağan ettiği 23
nisan herkese
kutlu olsun” dedi.

Dereceye girenlere ödülleri verildi
Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuk Gözüyle 100. Yılında
23 Nisan” kompozisyon yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu

Taksilere hijyenik ticari araç belgesi 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre ticari taksilerde bir dizi önlemlerin alınması
kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi, ticari taksileri dezenfekte ederek ‘hijyenik ticari araç’ belgesi veriyor

Koronavirüs tedbirleri
kapsamında İçişleri Ba-
kanlığı’nın 81 ilin valiliğine

gönderdiği genelgeyle ticari taksilerde
hijyen tedbirleri belirlenmişti. Genelge
kapsamında araçta müşteriler için hij-
yen malzemesi bulundurulması, şo-
förlerin maskesiz olmaması, araçların
en az haftada bir dezenfekte
edilmesi ve araçlarda dezen-
fektan belgesinin bulunması
kararlaştırılmıştı. Bu kap-
samda Bahçelievler Beledi-
yesi ekipleri, ticari taksileri
dezenfekte ederek bir hafta
geçerli olan ‘hijyenik ticari
araç’ belgesi ve içinde ko-
lonya ve maske de veriyor. Ti-
cari taksi şoförleri, sabah 8.30
ila 9.30 arasında Bahçelievler

Belediyesi'nin Çobançeşme'deki hiz-
met kampüsünde kurulan istasyonda
araçlarını dezenfekte ettirebiliyor.

Sağlığımız için yapılıyor

Taksi şoförü Emre Akşahin, kendileri
ve müşterilerinin sağlığı için yapılan
çalışmadan dolayı mutlu olduğunu

söyledi. Her hafta zaten düzenli ola-
rak araçlarını dezenfekte ettirdiklerini
ifade eden Şahin, “Bahçelievler Bele-
diyesi’nin yapmış olduğu bu çalışma-
nın hem kendimiz hem de
müşterilerimiz için oldukça anlamlı
olduğunu düşünüyorum. Biz araçla-
rımızı her hafta düzenli şekilde dezen-

fekte yaptırıyoruz. Bununla
ilgili belgelerimiz de var zaten.
Belediyeler bizim için herhangi
bir ücret talep etmeden çalışı-
yorlar. Bahçelievler Belediye-
si’nin bu uygulaması gayet iyi.
Bizler insanları araçlarımıza
alıp diledikleri yere götürüyo-
ruz. Müşterilerimizin sağlığı
içinde belediye ekipleri çalışı-
yorlar. Onlara çok teşekkür
ederim” dedi. DHA

Akgün,
“Dezavan-

tajlı
bireylerimize

sahip
çıktığımız
zaman
onların
hizmet
verir
birey
haline

getirilmesi
çok

mümkün
görünüyor”

diye
konuştu


























