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Bandırma vapuruyla başlayan Milli Mücadele’miz, 30 Ağustos günü Büyük  Taarruz‘un 
kazanılmasıyla beraber zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos 1922, 99. yılında

Türk milletinin tarihinde eşsiz bir öneme sahiptir.
 

Bu kutlu gün Anadolu topraklarının düşman işgalinden kurtulmasını sağladığı gibi tüm 
dünyaya bu milletin hiçbir güce boyun eğmeyeceğini ilan etmiştir. 

Bu sebeple bize bu zaferi armağan eden başta 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve
bu uğurda canını vermiş tüm şehitlerimizi sevgiyle anıyorum...

Seçil BEYDEMİR KAYNAK
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

ZAFER BAYRAMIMIZ
Kutlu Olsun
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EĞİTİMLERİMİZ

Temel İlkyardım ve OED eğitimlerimiz Kanat Boya ve Eko 
Endüstri eğitim salonlarında, tüm pandemi

kuralları uygulanarak gerçekleştirildi.

EĞİTİMLERİMİZ
devam ediyor

www.kesiad.org



Ege konseptinde dizayn edilen 83 Standart, 16 Deluxe,
4 Suit ve 13 Dublex Suitten oluşan farklı kategorilerdeki
toplam 116 odası, Türk, Dünya ve Ege mutfaklarından
seçkin ve butik lezzetler sunan Cherry A’la carte Restaurant
ve Baresto Bar’ı, modern & teknolojik ekipmanlar ile
donatılmış tümü gün ışığı alan toplantı, seminer ve davet
salonları, 1500 m2 alana yayılan spor, sağlık ve güzellik
merkezi, ferah lobby alanı, kütüphanesi ve business center’ı
ile size gününüzün tüm yorgunluğunu atabileceğiniz ‘çok
rahat ve çok konforlu’ bir konaklama imkanı sunmaktadır.

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

info@ramadakemalpasa.com

Çalışan sayısı: 50

0 (232) 977 70 70 – 0 (232) 877 10 05 

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
Ankara Asfaltı 24. km No:44/6
35735 Ulucak Kemalpaşa İzmir

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM

Firma ismi

Firma
Yetkilileri

Ramada 
Hotel & Suites
by Wyndham 

Kemalpaşa İzmir

Selin Avşar İNANLI

www.kesiad.org 5
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Büyük Türk Milleti tarih boyunca onuruyla 
yaşamış, canı pahasına da olsa ilkelerinden, değer-
lerinden ve ülkülerinden ödün vermemiştir.
Ulusumuzun, kahraman Ordumuzla kenetlenerek, 
bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve yurdumuzu 
korumak için verdiği mücadeleler milletimizin 
yüceliğinin, haksızlığa ve dayatmalara boyun 
eğmeyen kimliğinin yansımasıdır.
Bu savaşımların en önemlisi olarak tarihin altın 
sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak 
isteyen birçok millete bugün de yol gösteren Kur-
tuluş Savaşı, yokluklar içindeki halkımızın Mustafa 
Kemal Atatürk önderliğinde yazdığı kahramanlık 
destanıdır.İstiklal Savaşımızın kazanılmasını 
sağlayan en önemli etken kuşkusuz dil, din, etnik 
köken ayrımı olmaksızın tüm yurttaşlarımızın, 
millet olma bilinciyle bütünleşerek, yurdumuza 
sahip çıkmalarıdır. 

Kurtuluş Savaşı'yla, yurdumuzu parçalamak istey-
enler dize getirilmiş, Halkımız haklı ve onurlu dire-
nişiyle, savaşın kazanılmasında yurt sevgisinin 
sayısal güçten daha üstün olduğunu bütün 
dünyaya kanıtlamıştır. Bugünler bunun ayırdına 
varılma günleridir. Şimdilerde de bölünmez bütün-
lüğümüzden ödün vermemek, ayrılık yaratmak 
isteyenlere karşı duyarlı ve kararlı olmak zorun-
dayız. Kurtuluş Savaşı'nın son aşaması olan ve 
Atatürk öncülüğünde Anadolu'da başlatılan hare-
ketin hedefine ulaştığını duyuran Büyük Taarruz ve 
Başkomutan Meydan Savaşı, büyük bir milletin 
bağımsızlığı için neleri göze alabileceğini en 
anlamlı biçimde ortaya koymuştur.
30 Ağustos Zaferiyle, Bayrağımızın özgürce 
dalgalandığı yurdumuzda, tam bağımsız, lâik, 
demokratik, çağdaş 

www.kesiad.org

TARİH SÖYLEŞİLERİ
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Nedim ATİLLA
Sanat Tarihçisi / Gazeteci / Yazar

BÜYÜK
ZAFER’İN
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TARİH SÖYLEŞİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolu açılmıştır. 30 Ağustos Zaferi, yeni Türk Devleti'nin hiç sönmeye-
cek bir güneş gibi doğuşunu müjdelemiştir.
Bağımsızlık, egemenlik ve yurt sevgisi gibi sanayi devrimi ve ulus devletler sürecinde ortaya çıkan kavram-
ların kelimenin tam anlamıyla dünyaya anlatan 30 Ağustos Zaferi'yle, halkımız çin umutsuzluğun sona 
erdiği yurttaşlarımızın insan olmanın onurunu ve erdemini yaşadıkları yeni ve aydınlık bir dönem 
başlamıştır.
30 Ağustos Zaferi, Sevr düşü peşinde koşanların emellerini hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceklerini 
gösteren bir zaferdir. Savaş alanında tarih yeniden yazılırken, Türk Ulusu'nun gelişip güçlenmesinin 
geçmişte olduğu gibi gelecekte de engellenemeyeceğinin en anlamlı mesajı verilmiştir.
Atatürk, Büyük Taarruzun ve 30 Ağustos Zaferi'nin önemini, “Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, 
idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta 
heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu 
eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl düşüncesinin ölümsüz bir âbidesidir. Bu eseri yaratan bir 

milletin evlâdı, bir ordunun Başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve 
bahtiyarlığım sonsuzdur." sözüyle çarpıcı biçimde dile 

getirmiştir. Zaferin ardından, barışın sağlanması ve belirli 
bir plân doğrultusunda atılan adımlarla kurulan Tür-

kiye Cumhuriyeti, gücünü Büyük Atatürk'ün ilke 
ve devrimlerinden alan, evrensel değerler 

ışığında gelişmesini sürdüren lâik, 
demokratik ve çağdaş bir ülkedir.

Türkiye'nin aydınlık yarınlara mut-
laka ulaşabilmesi, çağdaş 

dünyadaki konumunu güçlen-
direbilmesi, saygınlığını 

artırabilmesi için, Cumhuri-
yet felsefesine bağlılıkla 
hareket edilmeli, Devlet'in 
Anayasa'da saptanan 
temel yapısı korunarak, 
sağduyulu yaklaşımlar-
la geleceğe yönelin-
melidir.
Varlığımızı, bizlere 
zaferler armağan 
edenlere, Cumhuriyet'i 
kurarak çağdaş bir 

devlet bırakanlara borçlu 
olduğumuz hiçbir zaman 

unutulmamalıdır.
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GÖRÜŞ

Harun TUNABOYLU
Mali Müşavir

TELAFİ EDİCİ

VERGİ

Dış ticaret rejimlerinden olan dâhilde işleme rejimi-
yle ilgili bu verginin daha iyi anlaşılması adına önce 
biraz dâhilde işleme rejiminden bahsedelim.

Dâhilde İşleme Rejimi:

Esasında İhraç edilecek ürünün dış ticaret politika-
ları önlemlerine tabi olmaksızın (İthalat vergileri ve 
diğer vergiler) yurtdışından ülkeye getirilerek işlen-
mesinin ardından ihraç edilmesidir.
Bir örnekle açıklayacak olursak; Üretici A’nın 
İzmir’in Menemen ovasında ürettiği ihraca konu 
malın fiyatının Güney Afrika Cumhuriyetindeki 
B’nin Cape Town ovasında ürettiği aynı ürün-
den(GTIP aynı) daha pahalı olması sebebiyle İhra-
catçı X’in Güney Afrika’dan ilgili ürünü normal dış 
ticaret rejimi kapsamında ödeyecek olduğu vergil-
eri ödemeyerek, ithal edip ülke içinde işleme tabi 
tutup nihai ürün haline getirerek yurtdışına 
satmasıdır. Dolayısıyla bu durum yerli üretici A’yı 
memnun etmez. Ancak tersi durumda İhracatçı X 

uluslararası rekabette problem yaşayacak olup 
yurtdışındaki alıcı firma için ihracatçı X’in fiyatı 
pahalı hale gelecektir.
Dâhilde İşleme Rejiminin birtakım avantajları 
vardır. Başlıcaları : 

Vergi ve Fon Muafiyetleri ( İthalatta Gümrük ve Eş 
Etkili Vergi Muafiyeti, KKDF 
İstisnası, Vergi Resim ve Harç İstisnası)
Yurt İçi Alım Avantajları ( Yurtiçi alımlarda KDV 
Tecil Terkin Uygulaması)
Dış Ticaret Politikası önlemlerine tabi olmama

Ancak bu rejimin ciddi avantajları olduğu gibi sıkı 
kuralları da vardır. Eğer getirilen ürün dâhilde 
işleme izin belgesi veya dâhilde İşleme İzni 
kapsamında belirlenen süre içinde bir kısmı ya da 
tamamı ihraç edilmezse sağlanan vergi avantajı 
ortadan kalkar ve ödenecek verginin kat ve kat 
fazlasını cezalarıyla birlikte ödemek durumunda 
kalabilirsiniz. 



Dâhilde işleme rejiminin uygulamasında çeşitli yöntemler vardır.

Şartlı Muafiyet Sistemi
Dâhilde işlem izin belgesini ya da dâhilde işleme iznini aldıktan sonra ithalatın yapılmasında ödenecek 
vergiler teminata bağlanıp ödenmeyerek malın çekilmesinin ardından üretime başladıktan sonra ihracatının 
gerçekleştirilerek teminatın geri alınması yöntemidir. Böylece ithalde ödenecek vergiler ödenmemiş olur. 

(Teminat; Para, Teminat Mektubu, Hazine Bonosu ve Tahvili vb.)

Geri Ödeme Sistemi 
Dâhilde işleme izin belgesi ya da dâhilde işleme iznini aldıktan sonra ithalat sırasında ödenecek olan vergil-
erin ödenerek malın çekilip üretime başladıktan sonra ihracatının gerçekleştirilmesiyle ödenen vergilerin 

iade olarak geri alınması yöntemidir

KDV Tecil Terkin Sistemi 
Bu sistemde ihracata konu olan malların yurtiçinde KDV ödemeden alınmasının ardındanihraç edilmesi 
sistemidir. Bu durumda İhracatta KDV ödemediğiniz gibi alırken de KDV ödemeyeceksiniz. (Üretim koşuluna 
dikkat) (KDV Kn. Geçici 17.Md.)DİİB sahibi alıcılar satın aldıkları hammadde, yarı mamullerden üretim yap-

arak DİİB süresi içinde ihraç ettiklerini YMM Raporuyla tespit ettirmelidirler. Ayrıca bu rapora ek gümrük 
beyannamelerinin onaylı sureti eklenmelidir.

Gelelim Telefi Edici Vergi Kısmına. Kısaca tanımlayacak olursak; 
Dâhilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından(Üçüncü Ülkeden) Türkiye’ye ithal  edilen ürünlerin ilgili 
menşei belgeleri eşliğinde(ATR, EURO 1, EURO MED, Fatura Beyanı) Avrupa birliği ülkelerine, Serbest Ticaret 
Anlaşması olan ülkelere ve Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu ülkelerine ihracı sırasında ithal girdiden alın-
mayan vergilerin telafi olarak ihraç sırasında alınmasıdır. Yani; ihracatçı X’in, üçüncü ülkeden getirdiği ham-
maddeyi üretip menşei belgesiyle birlikte tanımda bahsi geçen ülkelere satarsa ithalatta ödemediği vergileri 

telafi etmek amacıyla bir vergi ödeyecektir.
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GÖRÜŞ

İthalat İhracat

Yurtiçi alım İhracat

KDV’siz Satış DİİB Süresi içinde

Satıcı DİİP Sahibi Alıcı

YMM Raporu

Vergi Dairesi

İhracat



Ancak bu belgelere sahip olmayan ürün zaten kime 
satılırsa satılsın(Avrupa birliği ülkeleri 
dâhil) üçüncü ülkeden gelen ürün muamelesi göre-
ceğinden ilgili ülkede ürünün tamamı 
üzerinden vergilendirme gerçekleşecektir. İlgili 
menşei belgeleri düzenlenmiş ve Telafi edici 
vergi söz konusu olsaydı ihraç sırasında ilgili 
Avrupa birliği ülkeleri tarafından ürünün tamamı 
üzerinden vergi alınması söz konusu olmayacak 

ayrıca üçüncü ülkeden gelen kısmının telafi 
edici vergisini almış olacaktık.

Bu vergi ile diğer önemli bir durum-
da ticaret anlaşmalarının 

yapıldığı ülkelerle 
aramızda belirlenen ürün-

ler için söz konusudur. Bu 
ticaret anlaşmalarına 
konu olmayan bir 
ürünün telafi edici 
vergisi de söz konusu 
olmayacaktır. İlgili 

dolaşım belgelerine(ATR, 
Euro 1 

vb.) sahip olması dahi bu 
durumu değiştirmeyecek 

olup telefi edici vergi söz 
konusu 

olmayacaktır.
Öte yandan varış ülkesi ve kaynak ülke olunması 

durumunda telafi edici vergi 
aranmaz. Örneğin Macaristan’dan Türkiye’ye Euro 1 
dolaşım belgesi ile kakao ithal edilip 
Türkiye’de çikolata üretilip Euro 1 belgesiyle tekrar 
Macaristan’a ihraç edilmesi durumunda kaynak 
ülke ve varış ülkesinin aynı ülke olmasından ötürü 
telafi edici vergi uygulanmayacaktırSerbest Ticaret 
Anlaşmalarının Menşei Protokolünde “Geri Ödeme 
ve Muafiyet Yasağı” yer alıyorsa Türkiye menşei 

Bu verginin alınmasının altında yatan en önemli 
sebep, dâhilde işleme rejimi çerçevesinde gelen 
ithal girdinin vergilendirilmeyerek bahsi geçen ve 
karşılıklı ticaret anlaşmalarına sahip olduğumuz 
ülkelere ihracı sırasında, ülkemizin üçüncü ülkeler 
ile Avrupa birliği ülkeleri arasında adeta vergisiz 
transit ülke konumuna gelmesidir.Konuya vergi 
teorisinden bakacak olursak vergiyi doğuran olayın 
meydana gelmesine karşın verginin alınmamasıdır. 
Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması 
yaptığımız ülkelerlemütekabiliyet 
çerçevesinde karşılıklı ticari ilişkileri 
geliştirmek amacıyla imzalanan 
ticaretanlaşmaları iki taraf 
ülke için geçerli olmaktadır. 
Üçüncü ülkelerle böyle bir 
anlaşma mevcut değilk-
en ilgili dolaşım ve 
menşei belgeleri yoluyla 
bu rejimde vergilendire-
bileceğimiz bir alanı 
v e r g i l e n d i r m e m i ş 
olacağız. Örnek verecek 
olursak Gümrük Birliği 
çerçevesinde Avrupa Birliği 
ile aramızda yapılan anlaşma-
ya göre karşılıklı olarak işlenmiş 
tarım ürünlerinde vergiyi sıfırla-
mışken ve sanayi ürünlerinden alınan 
vergiyi kaldırmışız. Fakat üçüncü ülkelere karşı 
böyle bir ticaret avantajı tanınmamıştır. Aksi sena-
ryoda üçüncü ülkelerden Avrupa birliğine yapılan 
ticarette vergisiz bir rejimi hayata geçirmiş oluruz. 
İşte Telafi Edici Vergi Uygulaması bu durumu engel-
lemek amacıyla uygulanmaktadır.  Bu vergi uygula-
ması ihracatta ATR Dolaşım Belgesi, Menşei İspat 
Belgelerinin 
düzenlenmesi yoluyla söz konusu olabilmekte-
dir(ATR, Euro 1, Euro Med Fatura Beyanı vb.). 
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GÖRÜŞ

İthalat Üretim İhracat

Telafi edici vergi
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GÖRÜŞ

kazanmış malın üçüncü ülkeden alınmış ithal girdisinin  Telefi Edici Vergisi söz konusu olacaktır. Ancak pro-
tokolde yasak yer almıyor ise o vakit Telafi Edici Vergi doğmayacaktır. Ülkemiz Menşeili olup doğmuş ve 
büyütülmüş canlı hayvan ve balıkçılık ürünlerinde Telefi Edici Vergi aranmaz.Ülkemize getirilen üçüncü ülke 
menşeili ithal girdinin Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen harp ürünleri araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz 
sistemleri ve bunların bakım onarımlarında kullanılacak yedek parçalarından telafi edici vergi alın-
maz.Özünde telafi edici vergi bir ithalat vergisidir. Ancak İhracat aşamasında alınan ithalat vergisidir. Ülke 
içinde üretimi dar olan ürünlerde ve üretimi hiç yapılmayan ürünlerde dâhilde işleme rejimi uygun seçenekler 
sunabiliyor. Öte yandan içerde üretimi yapılıp ancak ülke içindeki çeşitli ekonomik dengelerden ötürü girdi 
maliyetlerinin yüksek oluşu ve nihayetinde ürünün fiyatının yükselişi uluslararası piyasada rekabet etmeye 
çalışan sanayicinin tercihini ithal girdiden yana kullanmasına sebep olabiliyor. Bu da içerde zaman zaman 
yerli üreticiyi olumsuz etkilemektedir. Ancak sorunun çözümü içerideki girdi ve üretim maliyetlerini aşağı 
çekmekle birlikte ihraç konusu ürünün uluslararası piyasalarda pazarlama stratejisinin de kuvvetlenmesi 

gerektiğine işaret etmektedir.
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HUKUK
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Ertuğrul KALEMCİ
Avukat

Göksun Nimet DEMİRDAĞ
Avukat

7333 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUNUN 17. MADDESİ İLE

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNDA İNFAZIN
DURDURULMASI VE MAHKUMİYETİN

ORTADAN KALDIRILMASINA
İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME 

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen COVİD-19 
salgınının birçok ülkede ticari hayat ve ülke ekono-
misi üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Bu etkile-
rin önüne geçmek adına hükümetler tarafından 
çeşitli düzenlemeler yapılmış ve halen de yapılma-
ya devam edilmektedir. 
Alınan bu düzenlemelerden biri de ilk olarak 
26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 
7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanunun 49. Maddesi ile Çek Kanununa 
eklenen Geçici 5. Maddedir. Bu madde ile üzerinde 
yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni 
ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak 
“karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren 
kişi hakkında, 24/3/2020 tarihine kadar işlenen 

suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, 
26.03.2020 tarihi itibarıyla durdurulmuş ve 
hükümlünün tahliye tarihinden itibaren en geç üç 
ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda 
birini alacaklıya ödemesi, kalan kısmını da üç aylık 
sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş 
eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, 
ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan 
kaldırılmasına karar verileceği düzenleme altına 
alınmıştı. 
Bunun üzerine, 28.07.2020 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan 7333 Sayılı Bazı Kanun Ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 17. Maddesi ile Çek 
Kanununun Geçici 5. Maddesi değiştirilmiştir. 



Buna göre; kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, 
çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına 
sebebiyet veren ve 30.04.2021 tarihine kadar 
işlenen ile yargılaması devam eden suçtan dolayı 
mahkum olanların cezalarının infazı belirli koşullar 
dahilinde durdurulmuştur. 

Bunun için hükümlünün 28.07.2021 itibariyle çek 
bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini en geç 
30.06.2022 tarihine kadar alacaklıya ödemesi 
gerekmektedir.

Kalan kısmının da 30.06.2022 tarihinden itibaren 
ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi duru-
munda ceza mahkumiyetinin bütün sonuçları ile 
ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.
Bununla birlikte, cezasının infazı durdurulan 
hükümlü tarafından 28.07.2021 itibariyle çek 
bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin öden-
memesi 

halinde alacaklının şikayeti üzerine hükümlünün 
infazının devamına karar verilecektir. 

Kanun koyucu tarafından düzenleme yürürlüğe 
konulurken borçluya taksitlerden birinin süresi 
içerisinde ilk defa aksatılması haline bir istisna 
tanınmış ve bu durumda ödenmeyen taksitin 
sürenin sonuna bir taksit olarak ekleneceği düzen-
leme altına alınmıştır. Ancak borçlu bu aksamadan 
sonra taksitlerden birini daha ödemez ise yine 
alacaklının şikayeti üzerine cezanın infazının 
devamına karar verilecektir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, değişiklik 
yapılan işbu maddenin yalnızca 30.04.2021 tari-
hine kadar işlenen çekin karşılıksızdır işlemine tabi 
tutulmasına sebebiyet verme suçları için geçerli 
olup bu tarihten sonra işlenen suçlar bakımından 
bu hükmün uygulanması mümkün olmayacak ve 
Çek Kanununun 5. Maddesinde düzenlenen cezai 
hükümler uygulanmaya devam edilecektir.

3www.kesiad.org 12www.kesiad.org
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ZAFER BAYRAMI
30 AĞUSTOS



HAYVANLARDAN
TANRILARA SAPIENS

İsrailli Yazar ve Tarih Profesörü Yuval Noah Harari’nin 
kaleme aldığı Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, son 
yılların en çok ses getiren kitapları arasında yer alıyor. 

Başlangıçtan bugüne insanın tarihsel yolculuğunu ele alan eser, bugünü meydana ge-
tiren tüm koşulları fenni ve sosyal bilimler ışığında detaylandırıyor.”Önce her şey bir 
toz bulutuydu.” Kulağa çok tanıdık geliyor değil mi? Bilindiği üzere bu ifade, karşı 
tarafın bir konuyu tüm detaylarıyla kavraması adına günümüzde muzipçe kullanılan 
bir kalıp. Ancak söz insanlık tarihinden açıldığında, bu başlangıcın önemini göz ardı 
etmek mümkün değil. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens; evren, dünya ve insan hakkın-
da sorulan tüm soruları cevaplamaya tam da bu noktadan başlatıyor.

13.5 Milyar Yıllık Bir Zaman Yolculuğuna Çıkmanın Tam Zamanı!

Harari; kitabının başında dünyanın gelişiminin önce fizik, ardından kimya ve en sonun-
da biyoloji etrafında teşekkül ettiğini söyleyerek sözlerine başlıyor. Bu noktadan itibar-
en evrime de temas eden Harari, neandertal ve sapiens türlerinin günümüze uzanan 
köklerini ele alıyor. Kitapta insanın gelişimi; “Bilişsel Devrim”, “Tarım Devrimi” ve 
“Bilimsel Devrim” olmak üzere üç temel başlık altında inceleniyor.
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