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BAŞKANDAN

BİLİNÇLİ KADRO...
Görülüyor ki bir yerde bir eksiklik var ve bu devam edip 
gidiyor.

Allah’ı var Sayın Cumhurbaşkanı elinden gelen gayreti 
gösteriyor ama ülke idaresi tek elden üstesinden 
gelinebilecek bir durum değil.

Asgari ücretin 1.604 TL, soğanın 5 TL olduğu ülkemizde 
elbette bu rahatsız edici bir durum.

Sadece bu olsa hadi düzelir deriz ama değil işte:
İşçi aç...
Memur yoksul...
Emekli mutsuz...
Her dört gençten biri işsiz!
Ülkemiz doğal yönden dört dörtlük bir ülke ama bu 
neden böyle dediğimiz anda karşımıza üretimin durduğu, 
nedense ithalata bağımlı olduğumuz geliyor.

İthalata bağımlı olan ülkelerde üretim durur, işsizlik fırlar, 
hayat pahalılığı zıplar, bütçe açığı baş edilmez hal alır, 
ekonomi çöker.

Hep yanlış, hep yanlış yapılıyor!

İkinci Dünya Harbinde yerle bir olan Almanya şimdi dünyaya 
hükmediyor... Sadece Almanya mı, tüm AB ülkelerinde bu 
yükseliş var ve asgari ücret tek kişi üzerinden değil, aile 
üzerinden hesaplanıp doğru olan yapılıyor.

Almanya dedik, asgari ücret orada 8.345 TL, bizde 1.604 TL.

Bizdeki yanlış hesap dediğim asgari ücretin aile üzerinden 
değil, tek kişi üzerinden hesaplanması ve bunun neticesi 
olan sinsi işsizlik tehlikesine karşı duyarsız olunması!

İşçi borçlu, şoför borçlu, memur borçlu, emekli borçlu... 
Borç nihayetinde bir de her şey vergi!

Üretimi olmayan bir ülkenin kalkınması mümkün olmaz ve 
borç içinde çırpınmaya devam eder.

Güzelim ülkemiz için kurtuluş zor değil; bilinçli ekip, bilgili 
kadro.

Hadi bakalım.

Şerafettin ŞIVKIN

simgedergi@gmail.com

GİRİŞİMCİLİK: Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması
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Bilim adamları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artıran genetik varyasyonları 
tespit etti.

Sience Daily’nin haberine göre, Danimarka 
iPSYCH Projesi, Harvard Broad ve Massachusetts 
Teknoloji enstitüleri, SUNY Upstate Tıp Fakültesi ve 
Psikiyatrik Genom Bilimi Konsorsiyumu tarafından 
yapılan araştırmada, DEHB riskini artıran genetik 
varyasyonlar belirlendi.

Araştırma çerçevesinde DEHB’e sahip 20 binin 
üzerinde kişinin genomlarında genetik varyasyonlar 
sağlıklı 35 bin kişininkiyle karşılaştırıldı. Belirli 
genetik varyasyona sahip kişilerin hastalığa 
yakalanma riskinin yükseldiği 12 bölgeyi tespit 
eden bilim adamları, keşfin, DEHB’in gelişiminin 
altında yatan biyolojinin anlaşılmasına fayda 
sağlayacağını belirtti.

Çalışmada ayrıca DEHB teşhisi ihtimalini artıran 
aynı genetik varyasyonların, toplumun genelinde 
dikkatsizlik ve dürtülere hakim olamamayı 
etkilediği ortaya çıkarıldı.

Araştırmanın ayrıntıları “Nature Genetics” 
dergisinde yayımlandı.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda 
önemli keşif

GÜNCEL
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ABD’li teknoloji devi Microsoft, ezeli rakibi Apple’ın piyasa değerini 8 yıl sonra aşarak dünyanın en değerli 
şirketi ünvanını geri aldı.

ABD’li teknoloji devi Microsoft, ezeli rakibi Apple’ın piyasa değerini 8 yıl aradan sonra aşarak yeniden 
dünyanın en değerli şirketi oldu.

Microsoft’un New York borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba yüzde 3’ün üstünde değer kazanarak 
hisse başına 110,99 dolara kadar yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerdeki artışla birlikte 
yaklaşık 850 milyar dolara ulaştı. 

Böylece, ezeli rakibi Apple’ın 845 milyar dolarlık piyasa değerini 8 yıl sonra yeniden aşan Microsoft, 
dünyanın en değerli şirketi ünvanını da geri aldı. 

Apple’ın dünyanın en değerli şirketi konumunu kaybetmesinde, hisse senetlerinde son dönemde 
Iphone’lara yönelik talebin azalması ve ticaret savaşının arzı olumsuz etkileyeceği endişeleriyle yaşanan 
düşüş belirleyici oldu.

Şirketin hisse senetleri, son 3 ayda yüzde 20’nin üzerinde değer kaybederek hisse başına 171 dolara kadar 
geriledi.

Microsoft, Apple’dan tacını geri aldı

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

İSTANBUL

Sayın Cumhurbaşkanım 

İstanbul’u en iyi bilen trafik  
sıkıntılarından haberdar olan 
Cumhurbaşkanımsınız.
 
Malumunuz İstanbul boğazında hafta 
arası süper vapur seferleri vardır. Ancak 
bu sefer saatleri hafta sonu halk mağdur 
edilmiş çalışmamaktadır. Halbuki hafta 
arası yapılan seferler hafta sonunda 
insanlar ailesini, çocuklarını motor sefası 
yaptırabilir, işi olanlar işlerini görür 
düşüncesindeyim. 

Ayrıca İstinye-Çubuklu arabalı 
vapur seferleri çok iyi olmuştur. Tam 
isabet. Bu seferlerin İstinye-Eminönü 
seferlerinin konması boğaz trafiğinin çok 
rahatlayacağı aşikerdir. Çok çok faydası 
olacağı kanaatindeyim. İstanbul halkı 
bunları sizden talep etmektedir.

Siz Cumhurbaşkanımız, canımız, reisimiz 
bu isteğimizi emir ve müsaadelerinize arz 
ediyoruz.
 
Saygı ve sevgilerimizle.

İç
im
izd

en

Cengiz EVREN
Gazeteci - Yazar
Simge Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni



7EKİM - KASIM  2018 - YENİ SAYI: 4

İÇİMİZDEN

EKONOMİ NASIL KURTULUR
İnternet’te gezinirken sevgili arkadaşım Sema 
Manduz’un  bir paylaşımını gördüm. Sema Manduz 
çok yetenekli ve donanımlı bir gazetecidir.

Paylaştığı çok özel ve önemli bilgiyi hiç değiştirmeden 
aldım. Paylaşım şöyle:

“Devlet, Türkiye’deki  Soros ekibini tasfiye kararı aldı. 
Osman Kavala ve bugün gözaltı kararı verilen 20 
kişilik ekip, Soros’un Türkiye’deki etik ajanları.STK 
yapılanması adı altında Türkiye’deki kaos hareketlerini 
yönlendiriyorlardı.”

Türkiye  ekonomisinin her gün biraz daha 
bataklığa saplanmasının  nedenlerini  Erdoğan’ın 
danışmanlarının ona anlatması gerekir.

Onlar ne yapıyorlar?  Birini yazayım:

Kazakistan Büyük Elçiliğinde s düzenlenen etkinliğe 
iki Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı geldi.

Birisi Yalçın Topçu. Ona bir sözüm yok. Aklı başında  ve 
ne konuştuğunu biliyor.

Diğer ise kınalı saçlı  kısa boylu oldukça kilolu bir  kişi.
Çıktı bir konuşma yaptı ki evlere şenlik.

“Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah görevlendirdi”, diye 
başladı ve buna benzer biçimde devam etti.

Danışmanların görevi yağdanlık olmak değildir.

Cumhurbaşkanına , Türkiye, dünya, ülkede olan 
bitenler ve nelerin nasıl olması konusunda ışık 
tutacaklar. Kaç kez yazdığımı anımsamıyorum.

“Bu danışmanları ivedilikle kovması konusunda  
Erdoğan’ı uyardım.”

Kendisi Eyüp Lisesi  mezunudur. Aynı liseden diploma 
aldık. Eyüp Liseli bir büyüğü olarak  yazdıklarımı 
ciddiye alsaydı şimdi durum çok farklı olurdu.

Şimdi bazı konuları bir kez daha yazıyorum. Umarım 
kendisine ulaşır.

Türkiye’de ekonomiyi çok iyi bildiklerini söyleyerek 
öne çıkanların büyük çoğunluğu ABD ve batının 
gönüllü ajanlarıdır. Batı bir  zamanlar silahla diz 
çöktüremediği Türkiye’yi ekonomik çembere alıp 
sıkıştırarak bölmeyi amaçlıyor.

Son  umutları PKK da başarılı olamadı. Gördüler ki  
silahla  Türkiye parçalanmıyor.

Soros  uşakları için yapılanlar doğrudur ama 
gördüğüm kadarıyla yine hedef şaşırtılıyor.

Türkiye’nin başında Soros’tan daha büyük bir bela var.

ABD’nin sadık memuru Kemal Derviş’in yerleştirdiği 
kadrolar.

Elbette bunların baş koruyucusu Devlet Bahçeli.

Ecevit’in başbakan, Bahçeli’nin de yardımcı olduğu 
dönemde ülkemizi iki ihanet çemberi sıkı biçimde 
sarmıştı.

Fethullah Gülen kadrolaşması ve Kemal Derviş 
kadrolaşması.

Firavun ile yeterli olmasa bile hesaplaşılıyor  
görüntüsü var.

Kemal Derviş ihaneti ise konumunu sürdürüyor.

ABD yeminli memuru Kemal Derviş’in ülkemize 
dayattığı ve o  günden beri uygulanan “ sıkı para 
politikası “  sonu felaketle bitecek bir ihanettir.

Uygulanmaya başladığından günümüze kadar 
on binlerce iş yeri kapanmış bir o kadarda fabrika 
kapısına kilit vurmuştur.

Sıkı para politikası üretimin  ve refahın düşmanıdır. 
Piyasa ekonomisinin katilidir.

Ürünler olmayan parayla alınamaz. Alan  olmayınca 
ürünler, raflarda, depolarda yığılır.

Ürün yığılınca fabrikalar yenilerini üretemezler  ve 
üretim durur.

Üretim durunca fabrikalar , iş yerleri kapanır.

İşveren de çalışan da işsiz kalır.

Sayın cumhurbaşkanı hesap bilen birine, devletin 
gelir vergisi, KDV gibi vergi kalemlerinden yitirdiği 
parayı hesaplatıversin.

Ve giderek ihanete dönüşen özelleştirme.

Özelleştirmenin  başlangıçtaki  amacı “ zarar eden 
KİT’lerden devleti kurtarmaktı”

Bu amaç unutuldu ve devlete büyük katkısı olan 
KİT’ler peşpeşe satıldı.

Sonuç son aylarda yaşandı. Türk parası hızla değer 
yitirdi.

Dolardaki sözde yükseliş  bizim ekonomimizin 
dayandığı temelden kaynaklandı.

Bu  hastalıklı yükselişleri bundan sonra daha sık 
yaşayacağız.

Üretime dayanmayan ekonomi her türlü hastalığı 
kapmaya hazırdır.

Bir de gönüllü hainlerden oluşan hazır kuvvet var.

Dolar mı yükseldi, hep birlikte “ ülke batıyor “ diye 
bağırmaya başlıyorlar.

Bu gemi batarsa ilk geberecekler arasında kendileri 
var farkında değiller.

Danışmanlar yerlerinden korktukları için bu 
yazdıklarımız Erdoğan’a  ulaşmıyor.

Ben yine de yazacağım:

“Sayın Erdoğan, Kemal Derviş memurlarından 
ve onun programından kurtulmazsanız bu ülke 
gerçekten batar. Çünkü o program Türkiye’yi batırmak 
için hazırlandı.”İç

im
izd

en

Orhan SELEN
Gazeteci - Yazar
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G20 ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ayaküstü sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında 
Erdoğan’ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de iki gün sürecek 
G-20 Liderler Zirvesi başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 
Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin’in 
başkenti Buenos Aires’teki temaslarına başladı.

G20 Zirvesi’nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı 
Mauricio Macri, toplantı başlamadan önce Costa Salguero 
Fuar Alan’ında liderleri tokalaşarak karşıladı. 

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra 
diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan “Adil 
ve Sürdürülebilir Gelecek” temalı özel oturuma geçti.

Zirvenin ilk oturumu “İnsanları ilk sıraya koymak, Küresel 
Ekonomi, Çalışma Hayatının geleceği ve Kadın’ın 
güçlendirilmesi” temasıyla düzenlendi.

İlk oturum sonrasında ikili görüşmelerde bulunan liderler, 
ardından Arjantin’in tarihi Colon Tiyatrosu’ndaki (Teatro 
Colon) kültürel etkinliğe iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha 
sonra G20 liderler yemeğine katıldı.

Zirveye 19 lider, 15 bin kişi katılıyor

Zirvenin ikinci ve son günü, “Konsensus oluşturmak-
Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Sürdürülebilirliği” 
temasıyla yapılacak ikinci oturumla başlayacak. Bir buçuk 
saat sürmesi öngörülen toplantıdan sonra zirvenin üçüncü 
ve son oturumu “Fırsatları Elde Etme - Altyapı, Enerji 
ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği” başlığı altında liderler 
tarafından değerlendirilecek.

Zirve, G20 Liderler bildirgesinin imzalanması, Japonya 
Başbakanı Şinzo Abe’nin G20 2019 sunumu ve Arjantin 
Devlet Başkanı Macri’nin kapanış konuşmasıyla sona 
erecek.

Dünyanın dört bir yanından 3 binden fazla gazetecinin 
takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa 
Birliği’nden de delegelerin yer aldığı 15 bin kişi katılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 
Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hollanda Başbakanı 
Mark Rutte’yi kabul etti.

Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı’nda basına 
kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.
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EKONOMİ

“Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
Helal Expo Fuarı”, yerli ve yabancı paydaşlar ve ziyaretçilerin 
katılımıyla Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde başladı.

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji 
Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve 
Discover Events iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 80’in üzerinde yabancı ülke temsilcisinin katıldığı 
etkinliğin açılış kurdelesini, Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca 
Yılmaz Batur, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Abeer Odeh, 
SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı Saad Bin Othman Al Kasabi, 
ICDT Genel Direktörü El Hassane Hzaine, ünlü müzisyen ve 
hayırsever Yusuf İslam (Cat Stevens) ile bazı protokol üyeleri 
kesti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan zirvenin açılışında, 
konuşmaların yanı sıra kum sanatı videosu gösterimi de 
gerçekleştirildi.

Açılışta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati ile Ticaret 
Bakan Yardımcısı Batur ve sponsorlara günün anısına plaket 
takdim edilirken, Yusuf İslam’a “Dünya Helal Zirvesi Barış 
Ödülü” verildi.

250’yi aşkın ulusal ve uluslararası firma katılıyor 
Helal Expo Fuarı’na helal gıda, finans, turizm, kozmetik, 
tıp, kimya, ambalaj, makine ve tekstil gibi birçok sektörden 
250’yi aşkın ulusal ve uluslararası firma katılıyor.

Uluslararası katılımcı ülke sayısının her geçen yıl arttığı Helal 
Expo’nun yüzde 40’ını yabancı katılımcılar oluşturuyor.

Katılımcı ülkeler arasında Afganistan, Ürdün, Arnavutluk, 
Endonezya, İran, Pakistan, Bangladeş, Hırvatistan, Cezayir, 
Fas, Filistin, Katar, Lübnan, Kosova, Malezya, Nijerya, Libya, 
İspanya, Hindistan, Güney Kore, Belçika, Hollanda, Avusturya, 
Fransa, İngiltere, Tayland ve Suudi Arabistan da bulunuyor.

Fuarda, “ülke pavilyonları” çatısı altında şirketler, çoğunluğu 
gıda, gıda yan sanayi, kozmetik ve turizm sektörlerinden 
oluşan ürün ve hizmet gruplarını sergiliyor. 500’den fazla 
satın alma profesyoneli katılıyor. Fuara Orta Doğu, Orta 
ve Batı Avrupa, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm 
dünyadaki hedef pazarlardan 500’den fazla satın alma 
profesyoneli yer alıyor.

Uluslararası akademisyenler, kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen konferans 
programında sektör ile ilgili son gelişmeler yer alacak. Ayrıca 
bakanlıklar, belediyeler, ilgili kamu kurumlarının stantlarına 
birebir ziyaretler yapılacak.

Helal sertifikası bulunan gıda firmaları, sertifikası olmayan 
ancak helal piyasasındaki potansiyelin farkında olan ve 
kendisini bu sektörde tanıtmak isteyen firmalar, Helal Expo 
Fuarı’nda vitrine çıkacak.

Fuarda, Türkiye’nin önde gelen perakendecileri, 
profesyonel satın almacılarla iş fırsatlarını profesyonel B2B 
programlarında görüşecek.

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı başladı
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Kilis’e yaklaşık 15 yıl önce atanan ve çocuk 
trafik eğitimleri için okullara görevlendirilen 
polis memuru Fikret Karademir, eğitimlerde 
uyguladığı yöntemlerle kısa sürede çocukların 
gönlünde taht kurdu.

Masası, cebi ve motorundan şekeri eksik 
etmeyen ve haftanın 5 günü okullarda 
eğitimlere giden Karademir, bunun yanı sıra 
çocukları öğretmenleriyle emniyete davet 
ederek polisin toplumdaki yeri ve önemi 
hakkında da bilgilendiriyor.

Sadece çocukların değil genç, yaşlı, kadın, 
erkek tüm Kilis halkının gönlünde taht kuran 
Karademir’e “şekerci polis” ya da “şeker 
amca” diye hitap ediliyor.

Mesaisini okullarda verdiği trafik eğitimleriyle 
geçiren Karademir, ardından kahvehaneleri, 
çay ocaklarını, dolmuş ve otobüs duraklarını 
da gezerek halkla trafik kurallarının önemine 
ilişkin sohbetler yapıyor.

“Kesinlikle unutmuyorlar”

Karademir, öncelikli olarak amacının trafik 
canavarına “Dur” diyebilecek bireyler 
yetiştirmek olduğunu söyledi. Geleceğin 
teminatı olan çocuklara trafik kurallarını 
öğretmek adına gittiği okullarda başarılı 
öğrencileri şekerle ödüllendirdiğini ve bu 
nedenle çocukların kendisine “şeker amca” 
diye hitap etmeye başladığını ifade etti.

Keşfedilmeyi bekleyen bakir güzellikleri ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerine huzur vadeden 
Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Çocukların şeker amcası
Kilis’te trafik eğitimi için gittiği okullarda kuralları öğrenen öğrencileri şekerle ödüllendiren ve bunu sivil 
hayatında da sürdüren polis memuru Fikret Karademir, kentteki çocukların “şeker amca”sı oldu.
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Bireysel olarak başlattığı uygulamanın bir süre sonra alışkanlık haline geldiğini ve bu durumdan büyük 
mutluluk duyduğunu anlatan Karademir, şöyle devam etti:

“Kazaların büyük bölümünün sürücü ve kural ihlallerinden kaynaklanması düşündürücü. Bu bilinçli 
bireylerin yetiştirilmesi kaçınılmaz. Yaz aylarında Kur’an kurslarında, camilerde sürekli trafik eğitimleri 
veriyoruz. Bunun yanında dolmuş, otobüs ve taksi duraklarına gidiyor trafik bilinci oluşturmaya 
çalışıyorum. Amacım her yıl 10 bin insanımızın hayatını kaybettiği 500 bin insanımızın yaralandığı 
toplumsal bir olaya çocuklarının eğitimiyle bir önlem almak. Onlara tiyatrolarla, şekerlerle özellikle 
onların beğenecekleri bazı oyunlarla trafik eğitimleri vermekteyim. Çocukların eğitiminde şekerin önemli 
bir yer edindiğine inanıyorum. Çocuklar şekerle ödüllendirildikleri zaman öğrenmiş oldukları trafik 
kurallarını kesinlikle unutmuyor.”

Karademir, caddede kural ihlali yapanlara cezai işlem uyguladıkları bir gün kurallara uyanların da 
ödüllendirilmesi gerektiğini düşünerek cebinde şeker taşımaya başladığını ve o günden sonra dışarıya 
şekersiz hiç dışarıya çıkmadığını aktardı.

Kurallara uyanları şekerle ödüllendirmeye başladıktan sonra büyüklerin kendisine “şekerci polis” 
küçüklerin ise “şeker amca” diye hitap etmeye başladığını anlatan Karademir, bu uygulamanın ardından 
bazı kasksız sürücülerin kendisini gördüğünde utanarak ara sokaklara girdiğini sözlerine ekledi.

Çocuklar trafik eğitimine ilgisi arttı

Hasan Sünnüoğlu İlkokulu Müdürü Yılmaz Kaçmaz da İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan uygulama 
sayesinde çocukların trafik eğitimini yaşayarak öğrendiğini söyledi.

Kaçmaz, eğitim sırasında çocukların şekerle ödüllendirilmesinin öğrendikleri konuları daha kalıcı hale 
getirmesini sağladığını ifade ederek bu durumun çocukların eğitime olan ilgisini artırdığını dile getirdi.

Vatandaşlardan İbrahim Demir de uzun zamandır kentte görev yapan trafik polisinin şekerle verdiği 
eğitimleri önemsediklerini belirterek verilen eğitimler sayesinde çocuklardaki trafik bilincinin arttığına 
inandığını kaydetti.
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YARINLARA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ…

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu oldukça yoğun 
bir mesai vardı… 2019 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu teklifi yoğun 
görüşmeler sonucu kabul edildi. 
Bütçe Teklifine göre, genel bütçe 
kapsamındaki kamu idarelerine 949 
milyar 25 milyon 615 bin TL, özel 
bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 
848 bin TL, düzenleyici ve denetleyici 
kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin 
TL ödenek verilecek…

Genel bütçenin gelirleri ise 867 
milyar 296 milyon 403 bin TL, özel 
bütçeli idarelerin gelirleri 11 milyar 
179 milyon 800 bin TL öz gelir, 63 
milyar 704 milyon 956 bin TL Hazine 
yardımı olmak üzere toplam 74 milyar 
884 milyon 756 bin TL, düzenleyici 
ve denetleyici kurumların gelirleri 
6 milyar 420 milyon 391 bin TL öz 
gelir, 116 milyon 591 bin TL Hazine 
yardımı olmak üzere toplam 6 milyar 
536 milyon 982 bin TL olarak tahmin 
ediliyor. 2017 yılında yüzde 7,4 
oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 
2018 yılının ilkyarısında da büyüme 
eğilimini sürdürmüş ve bu dönemde 
güçlü iç talebin desteğiyle büyüme 
yüzde 6,2 oranında gerçekleşmiştir.  
Ancak; Ağustos ayında döviz 
kurunda makroekonomik temellerle 
bağdaşmayan spekülatif ataklar 
yaşanmıştır.

Karar vericilerin hızlı müdahalesi ile 
Türk Lirası ve döviz likiditesine yönelik 
gerekli tedbirler alınmış ve piyasalarda 
bir toparlanma sürecinin başlaması 
sağlanmıştır.

Yeni Ekonomik Programa (YEP) 
baktığımızda da, iktisadi faaliyetin 
2019 ve 2020 yıllarında potansiyel 
düzeyinin altında seyredeceğini, 2021 
yılından itibaren ise daha güçlü bir 
eğilimle toparlanma sürecine gireceği 
yönünde bir yaklaşım sergilemektedir. 
Mevcut YEP’a göre; 2018 yılından 

başlayarak takip eden üç yıllık 
dönemde Türkiye ekonomisinin 
sırasıyla yüzde 3,8, yüzde 2,3, yüzde 3,5 
ve yüzde 5,0 oranlarında büyüyeceği 
öngörülmektedir.

Enflasyona gelince; Türk lirasındaki 
hızlı değer kaybı ve bunun neticesinde 
fiyatlama davranışlarında belirgin 
biçimde gözlenen bozulma ve 
gıda ile enerji fiyatlarının yüksek 
seyri neticesinde 2018 yılı Ekim ayı 
itibarıyla yıllık enflasyon ise yüzde 25,2 
seviyesine yükselmiştir. 

Bu noktada; YEP’in enflasyonun kalıcı 
olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarının 
sağlanması amacıyla sıkı bir maliye 
politikası uygulanacağı aşikardır. 
Enflasyon ile Topyekûn Mücadele 
Programının yanı sıra, enflasyonu 
düşürmeye ve makroekonomik 
dengelenmeyi sağlamaya yönelik 
güçlü politika koordinasyonu ile YEP’te 
2018 yılsonunda enflasyonun yüzde 
20,8 olarak gerçekleşmesi için yoğun 
bir çaba sarf ediliyor. 
Bunu net olarak görüyoruz… 
Ve, başarılması konusunda da bir 
“birlik ve beraberliği” millet nezdinde 
görüyoruz.
 
Son söz şudur: 
2019 yılı Bütçesi, YEP’te ortaya konulan 
dengelenme sürecinin en temel 
destekleyicisi olma konusunda ümitvar 
bir bakış açısına sahip olabiliriz, 
düşüncemizi doğrular nitelikte.. 
Güçlü Türkiye için güçlü ekonomik 
parametreler olmazsa olmazımız… 
İNANIYORUZ Kİ;  TÜRKİYE, BU BADİREYİ 
DE EN KISA SÜREDE BERTARAF EDEREK, 
HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELECEKTİR. 
YARINLARA, EMİN ADIMLARLA 
YÜRÜYECEKTİR… 

En kalbi sevgi ve saygılarımla…

İç
im
izd

en

Süreyya GÜNGÖR
Gazeteci - Yazar
Genel Yayın Yönetmeni



13EKİM - KASIM 2018 - YENİ SAYI: 4

YAŞAM - İNFO



14 EKİM - KASIM 2018 - YENİ SAYI: 4

İÇİMİZDEN

İç
im
izd

en

Nevin BALTA
Gazeteci - Yazar

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Her yıl 25 Kasım dünyada ve ülkemizde 
“Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve 
Dayanışma Günü” olarak kutlanıyor. 

Kadına yönelik şiddete karşı bugün 
Avrupa’dan Afrika’ya, Amerika’dan
Asya’ya, Latin Amerika’dan
Ortadoğu’ya kadınlar evde, sokakta, 
iş yerinde yaşanan şiddeti protesto 
ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine 
göre, dünyadaki üç kadından biri 
yaşamları boyunca en az bir kez fiziksel 
ya da cinsel saldırıyla karşı karşıya 
kalıyor.

Birleşmiş Milletler kadın biriminin bu 
yıl 25 Kasım sloganı: #BeniDeDuy
Kadınlar İtalya’da #NonUnaDiMeno 
(Bir eksik olmayacağız) sloganıyla 25 
Kasım’da Piazza della Repubblica’da 
başlattıkları eylemleri hafta boyunca 
bir dizi etkinlikle devam ettirecekler.
Fransa’da#NousAussi (Biz de)
kampanyası altında birleşen 60’ın 
üzerinde örgüt “Cinsel ve Cinsiyetçi 
Şiddete Karşı Yürüyoruz” sloganıyla 
yürüyüşler gerçekleştirdi.

Kadını şiddete karşı koruması gereken 
yasaların kâğıt üzerinde kaldığı
vurgusu yapan onlarca Belçikalı örgüt 
yasaların hayata geçirilmesi talebiyle 
Place Poelaert’ten başlayarak kitlesel 
bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Orta ve Latin Amerika ülkelerinde 
kadına ve kız çocuklarına yönelik
şiddeti, cinsel taciz ve istismarı
protesto amaçlı bu hafta boyunca 
devam eden bir dizi etkinlik bugün 
yapılacak protestolarla sokağa taştı.

Kadınların yüzde 70’inin şiddetin en 
az bir türüne maruz kaldığını belirttiği 
Hindistan’da kadınlar BM tarafından 
desteklenen küresel “Cinsiyete Dayalı 
Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm” adlı 
küresel kampanyadan da faydalanarak 

ev içinde ve işyerinde şiddete, özellikle 
de toplu tecavüzlere karşı harekete 
geçtiler.

Türkiye’de 25 Kasım’da birçok kentte 
kadınlar, sokaklar çıktı, kadına yönelik 
şiddete dikkat çektiler. Kadınlar, 
İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır  gibi 
büyük kentlerin yanında, Trabzon, 
Artvin, Hatay gibi kentlerde sokaklara 
çıktılar.

Kadınların En Büyük Sorunu Sırasıyla 
Şiddet, İşsizlik ve Eğitimsizlik 
“Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu”nun 2017 raporuna göre;  
Türkiye’de kadın cinayetleri 2017’de 
% 25 arttı: 409 kadın öldürüldü, 332 
kadına cinsel şiddet uygulandı. Kadın 
Cinayetleri Platformu’nun verilerine 
göre, 2018’in ilk 10 ayında 363 kadın 
öldürüldü. Sosyal medyada sık sık 
karşımıza çıkan 363 sayısı; millet olarak 
geldiğimiz içler acısı durumu ifade 
ediyor.

Her yıl gerçekleştirilen Toplumsal 
Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’nın 
2018 sonuçlarına göre kadınların en 
büyük sorunu sırasıyla şiddet, işsizlik 
ve eğitimsizlik.
Kadir Has Üniversitesi Toplumsal 
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Merkezi’nin bu yıl dördüncüsünü 
gerçekleştirdiği “Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadın Algısı Araştırması”nın
2018 sonuçları 8 Mart haftasında 
açıklanmıştı. Türkiye’de kadınlık ve 
erkekliğe atfedilen özelliklerin ülkedeki 
aile, çalışma ve siyaset dünyasındaki 
yansımalarını değerlendiren araştırma 
birçok çarpıcı veriyi ortaya koyuyor. 

Araştırmaya göre 2018 yılında
kadının en büyük sorunları şu şekilde 
sıralanıyor: Şiddet, işsizlik, eğitimsizlik, 
sokakta baskı ve taciz, aile baskısı, 
kadın erkek eşitsizliği, çevre/mahalle 
baskısı, iş yerinde ayrımcılık, politik 
baskı ve şiddet.
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Son on yılda Türkiye’de her iki kadından biri şiddet 
mağdurudur.

Cinsiyet eşitsizliği endeksi 2014 raporu ve İnsan Hakları 
İzleme Örgütü Raporu 2011 raporlarına göre son on yılda 
Türkiye’de her iki kadından biri şiddet mağduru.

Cinsiyet eşitsizliği endeksinde ise 142 ülke içinde 
Türkiye’nin yeri 125. sırada. Cinsiyet eşitsizliği endeksine 
göre:

-  Yetkililere bildirilmeyen “kadına yönelik şiddet” oranı % 
89.
-2014 yılında erkekler 284 kadın öldürdü.
-Son beş yılda basına yansıyan kadına yönelik şiddet 
olaylarının oranı 1134,
-Kadınların % 56’sı kocaları ve sevgilileri tarafından 
öldürüldü.
-Türkiye’de tecavüze uğrayan kadınların %  12-17 yaş 
aralığında.
-15 yaş üstü kadınlarda fiziksel ve cinsel saldırıya uğrama 
oranı % 42.

2017 Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitsizliği 
Raporu’ndan dikkat çeken 13 bilgi:

1. Yapılan araştırmada tam 144 ülkenin verileri kullanıldı. 

2. Araştırma 4 kategoriye ayrıldı; sağlık, siyaset, eğitim ve 
ekonomi.

3. 2017’de sağlık ve eğitime ulaşabilme eşitliği artarken 
ekonomiye ve politikaya katılımda eşitsizlik oranı oldukça 
yüksek. 

4. Dünya genelinde cinsiyet eşitsizliği oranı %68 oranında 
kapatılabiliyor. 

5. Eşitsizliğin en az olduğu ülke İzlanda iken en fazla 
olduğu ülke Yemen. 

6. Ruanda cinsiyet eşitliği sıralamasında 4. sırada yer 
aldı, dünya genelinde parlamentoda en fazla kadının 
bulunduğu ülke Raunda. 

7. Türkiye ise cinsiyet eşitsizliği oranında 144 ülke arasında 
131. sırada. 

8. Geçtiğimiz yıl 130. sırada yer alan Türkiye’de kadınların iş 
gücüne katılım oranı %33’den % 36’ya çıktı. 

9. İş gücüne katılım oranı arttığı halde cinsiyet eşitsizliği 
sıralamasında geriye düşmemizin sebebi ise kadınların ev 
ve bakım işlerinde yer alması, ücret eşitsizliği gibi konular 
gündeme geliyor. 

10. 2017’de Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin yüzde 18’i 
kadın. 

11. 2017’de Türkiye’deki uzman meslekler ve teknik 
elemanlar arasındaki kadınların oranı % 39, dünya 
genelinde ise Türkiye 104. sırada.

12. Yapılan hesaplamalara göre bugünkü koşullar aynı 
şekilde devam ederse dünyada kadın-erkek ücret eşitliği 
217 yıl sonra sağlanacak.

13. Geçen yıla göre 60 ülkede cinsiyet eşitsizliği artarken 
tam 82 ülkede azaldı. Eşitsizliğin arttığı ülkelerden biri 
Türkiye.

İnsanın yaşamında bazı zamanlarda kontrolcü bir şekilde 
davranmışızdır, ancak psikolojik şiddet uygulayan kişi bazı 
imtiyazlarını hükmetmek ve başka bir kadını ya da erkeği 
kendi arzularına, çıkarlarına, ihtiyaçlarına ve gerekliliklerine 
göre boyun eğdiren kişidir.

Psikolojik şiddet uygulayan kişi genellikle baştan çıkarma, 
manipülasyon ve tehditvari davranışlar gösterir. En 
tehlikeli vakalar, “narsistik sapkınlık” şeklindeki davranış 
bozukluklarına sahip kişilerdir.

Kurbanları suçlunun kendileri olduğuna, başka 
kimsenin onları istemeyeceğine ve başka bir hayata 
adım atamayacaklarına inanana kadar onları tamamen 
değersizleştirmek, susturmak ve kafalarını karıştırmak 
isterler. İşte bu koşullarda yaşamak zorunda kalan tüm 
kadınlarımızın BeniDeDuy demesi, maruz kaldığı baskı 
ve şiddeti saklamaması dileğiyle, “25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” tüm 
kadınlarımıza kutlu olsun!

İÇİMİZDEN
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Gecesini gündüzünü engellilere adadı
Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Osman Çullu, böbrek hastalığı nedeniyle haftada 3 kez 
diyalize girse de çeyrek asırdır gönüllü olarak engellileri şampiyon yapmaya çalışıyor.

Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Osman Çullu, ciddi böbrek hastalığına rağmen çeyrek 
asırdır gönüllü olarak engellileri şampiyon yapmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan antrenör Osman Çullu’nun engellilere olan sevdası resmiyetten uzak kişisel 
gayretleriyle 1984’te başladı. Engelliler antrenörlüğüne de 1993’te başlayan Çullu’nun bu mücadelesi 
Kahramanmaraş ile sınırlı kalmayıp milli takıma, oradan da yurt dışına kadar taşındı.

28 yılda 3 kez Paralimpik Oyunlar’da, 5 defa Dünya Şampiyonası’nda, 3 kez Avrupa Şampiyonası’nda, 3 
defa Akdeniz Oyunları’nda, 13 kez uluslararası turnuvalarda, 1 defa da Karadeniz Oyunları’nda görev 
alan Çullu, hem milli takıma Kahramanmaraş’tan 15 sporcu kazandırdı hem de bu sporcuları 30 ülkede 
yarışlara götürdü.

Çullu, başta bedensel engelliler dünya yüzme şampiyonu Beytullah Eroğlu olmak üzere birçok sporcu 
yetiştirirken, Ali Uzun, İsmet Ayık, Özlem Baykız, Numan Çam, Sena Kutlu, Kurtuluş Mustafa Kök, 
Mustafa Yılmaz, Ayşe Ceylan Üzüm, Ahmet Karagün, Kemal Ergün ve Fuat Özsaatçi gibi isimleri de milli 
takıma kazandırdı.
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“İnşallah başarılı çocuklar çıkaracağız”

Böbrek hastalığı nedeniyle haftada 3 kez diyalize giren Çullu, ailesinden de aldığı destekle, boş kalan 
zamanını gece gündüz demeden engellilere adıyor.

Osman Çullu, 28 yıldan beri engellilerle beraber çalıştığını söyledi. Milli takıma çok sayıda sporcu 
yetiştirdiğini dile getiren Çullu, çeyrek asırdır da bu işi severek yaptığını belirtti.

Emekli olan ve bu işi bir ücret talep etmeden yaptığına dikkati çeken Çullu, “Çünkü hiçbir engelliden para 
almak işime gelmiyor. Hayatımı engellilere adamış biriyim. Hayatımın sonuna kadar da devam edeceğim.” 
dedi.

Günlerini engelli çocuklarla geçirdiğini, bu konuda ailesinin büyük desteği bulunduğunu belirten Çullu, 
şunları kaydetti:

“Hayatımı engellilere adadığım için kendimi de hiç önemsememişim. Doktorlardan bile kaçmışım. 
Yüksek şekerim vardı. 2012 Londra Olimpiyatları’ndan döndükten sonra bir kontrol için doktora gittim. 
Muayenede doktor ‘Böbrekler bitmiş.’ dedi. O yıldan beri haftada 3 kez diyalize giriyorum. Ama diyalizi 
umursamıyorum. Hayatım böyle geçip gidiyor ama benim için hayatın önemli kısmı engelliler. İnşallah 
başarılı çocuklar çıkaracağız.”

“Hayatımı engellilere vakfettim”

Beytullah Eroğlu gibi şampiyon sporcu yetiştirdiğini, şimdi de Sevilay Öztürk’ü dünya şampiyonluğuna 
hazırladığını dile getiren Osman Çullu, engellilerle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Çullu, Türkiye’de ilk kez Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya getiren kişinin kendisi olduğunu 
söyledi.

“Hayatımı engellilere vakfettim.” diyen Çullu, sözlerini şöyle tamamladı: “Eşim emekli olduktan sonra 
tekrar işe başladı. Çocuklarımız okuyordu. Bütçemiz yetmeyince eşim böyle bir fedakarlık yaptı. Ona ‘Ben 
çalışıyorum.’ dedim. Eşim de ‘Ben senin engellilerle mutlu olduğunu görüyorum. Sen onları geleceğe 
hazırla, ben çalışırım.’ dedi ve böyle çalışmaya devam ediyoruz. 28 yıldır tek kuruş maaş almadan 
engellilere hizmet veriyorum. Gecem gündüzüm onlara ait. Her şeyim onlarla ilgili.”
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Ahiret ve Ölüm

Herkes hüzünlü, herkes ağlamaklı. 
Sen yıllar önce dünyaya geldiğin 
zaman sevinçten, gülüyorlardı. 
Şimdik seni kaybettikleri için 
ağlıyorlar. Sen ise dünyadaki 
yaşantına göre yaptıklarının 
karşılığına göre bir durum arz 
ediyorsun. Çünkü henüz canını 
verirken, melekler sana gideceğin 
yeri gösterdikleri için yüzünü ona 
göre bir manzara arz eder.

Senin yakınların şimdik defin 
hazırlığında. Kimi hak vermek 
peşinde kimi mezar kazmanın 
işine koşuyorlar. Kimi suyunu 
ısıtıyor. Sen bütün bu olanları 
yarı uykuda olma hali gibi 
seyrediyorsun.

Şimdik kabir yolundasın ardında 
hüzünlü bir cemaat. Bu cemaatin 
bir cemaat buluncaktır. Bilirsin 
insan ektiğini biçer. İşte bu hal 
hepimizin başına gelecektir.

İnsanlar doğumda ve ölümde 
eşittir. Allah hepimize hayırlı ölüm 
nasip etsin. Sevgili okurlarıma 
en büyük ibret olsun. Doğduğun 
nispetinde. Senin için iyi insandır 
demeleri, sana fayda sağlayacaktır.

Arkandan cenazeye iştirak 
edenlerin affedilmelerini bile 
isteyeceksin ve senin cenazende, 
senin hayatta cenazesine gittiğin 
insan sayısı kadar olacaktır.

Ölümden bahsettim.

Her canlı varlık gibi seninde, hayat 
sahnesindeki rolün bitecek. Seni 
yaradanın verdiği müddet sona 
erecek. Çeşitli ölüm sebeplerinden 
biri, senin son deminde vuku 
bulacak ki, kimse Azrail’e suç 
bulamayacaktır.

İşte bu andan sonra neler 
olacağını görelim. Gözlerin ruhun 
çıkış yönünü takip ettiği için belki 
de açık kalmış olabilir. Bunu senin 
yakınların vah zavallı sılaya hasret 
kaldı da gözleri açık olarak gitti.. 
gibi hoş sözlerle tesfir edebilir. 
Halbuki senin o anda hiç kimseye 
olmaz ilgin. Çünkü en zor olan 
yaşarken bu düşünülemez.

İnancına göre can vermenin, ya 
ızdırabların en acısı veya zevklerin 
en tatlısı ile gerçekleşeceğini 
bizzat o anında anlarsın. Bunun 
için Yaradan senin en yakınların 
bile olsada hiç ilgilendirmez.

İç
im
izd

en

Sayim YAĞAN
Gazeteci  - Yazar
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İran Meclis Başkanı Ali Laricani,  “Asya’da 
Ekonomik Refahın Desteklenmesi” konulu Asya 
Parlamenter Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu 
Açılış Töreni’ndeki konuşmasında, önemli 
zorluklar ve önemli fırsatların aynı anda ortaya 
çıktığı Asya kıtasının kalkınması için zorlukların 
ve fırsatların dikkatle ele alınması gerektiğini dile 
getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 
kapsamındaki iş birliğinin ve savunma alanındaki 
iş birliğinin ekonomik ve Asya’da huzurun 
sağlanması açısından önem taşıdığına işaret 
eden Laricani, şöyle devam etti:

“Birçok Asya ülkesinde önemli zorluklarla karşı 
karşıyayız. Büyük ekonomik güçlerin, rejimlerin 
bölgemizdeki krizi ve teröristleri beslediğine 
zaman zaman şahit oluyoruz. Soğuk savaşın 
ardından AB İran’a yaptırımlar uyguladı ve İran’ı, 
ekonomiyi bir yol olarak kullanarak kontrol altına 
almaya çalıştı. Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de, 
Yemen’de faaliyetler yürüttü ve ABD, birçok Asya 

ülkesini yaptırımlarıyla hedef aldı. Ekonomik bir 
zorbalık yoluyla bu çabalarını gerçekleştirmeye 
çalıştı. Bazı ülke içi siyasi sorunlar nedeniyle 
birçok Asya ülkesi, yanlış politikalar uygulamak 
zorunda kaldı. ABD’yi ikna edebilmek, 
hareketlerini yumuşatabilmek ve bu agresif 
tutumundan uzaklaştırmak için bunu yapmak 
zorunda kaldı.”

Laricani, “Asya’nın ekonomik kalkınması 
birdenbire bağımsız bir şekilde ilerleyemeyecek 
olsa da bağımsızlık hedefleri adım adım, 
aşama aşama gerçekleştirilebilir. Bunun 
gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Tabii ki Asya 
ve batı arasında ekonomik güvenlik anlaşmaları 
olabilir, olmalı da ama Asya kendi işlem 
kanallarını oluşturmalı ki ABD gibi ülkeler küresel 
ticaret anlaşmalarını Asya ülkelerine empoze 
edemesinler.” değerlendirmesinde bulundu.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, “İran, Türkiye ve Rusya’nın ortak çabaları bölgede terörizmle 
mücadele, istikrarı ve barışı sağlamak anlamında çok başarılı oldu ve sorunların siyasi çözümüne 
katkıda bulundu.” dedi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani: İran, Türkiye ve Rusya Suriye’de 
siyasi çözüme katkıda bulundu

DÜNYA
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2014’ten bu yana gergin bir görünüm arz eden ve Suriye krizinin gölgesinde kaldığı için üzerinde pek durulmayan 
Ukrayna’daki kriz, Ukrayna ve Rusya donanmaları arasında Kerç boğazında yaşanan askeri tırmanmanın ardından bir 
kez daha gündeme geldi. Rusya’nın Kırım’ı ilhakı sonrası Azak denizinin Karadeniz’e bağlandığı Kerç boğazını tamamen 
kontrolüne almış olması ve doğu/kuzeydoğu Ukrayna’daki (Donbass havzası) Rusya yanlısı ayrılıkçılara destek veriyor 
olması, Moskova’nın Azak denizini kendisi adına bir “iç deniz” haline getirme yönünde uzun vadeli bir hedefi olduğuna 
işaret eden gelişmeler.

Nitekim Rusya kısa bir süre önce Kerç boğazının her iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü inşa etti ve böylece boğazın 
kontrolünün tamamıyla kendisinde olduğunu kanıtlamak istiyor. Aynı zamanda de facto anlamda kontrol ettiği ve BM 
tarafından halen Ukrayna toprağı olarak görülen Kırım yarımadasının bir daha asla Kiev’in kontrolüne geçmesine izin 
vermeyeceğini de göstermeyi amaçlıyor. Donetsk ve Luhansk’taki Rusya yanlısı “ayrılıkçı” girişimlere ilişkin “Novorossiya” 
(Yeni Rusya) adını taşıyan uzun vadeli bir ilhak girişimi olduğu da sır olmayan Moskova’nın, Ukrayna’yı Kiev’in batısından 
ibaret bir siyasal varlık haline getirmeye niyeti olduğu da anlaşılabiliyor.

Ukrayna, doğu-batı fay hattının tam ortasında
Ukrayna’da yaşanan gelişmeler, bu ülkenin bölgesel ve sistemsel manada büyük bir çatışmanın tam ortasında kalmış 
olmasıyla ilgili. Üstelik bu çatışma, Ukrayna toplumunun kimlik kodlarıyla da bütünleşerek, halkları birbirleriyle silahlı 
çatışmaya itecek seviyedeki gerginliğe ekleniyor. Rusya lideri Putin’in, SSCB’nin çöküşünü büyük bir “jeopolitik felaket” 
olarak gördüğü ve elinde olsa bu çöküşü engelleyeceğini ifade ettiği biliniyor. Bu bağlamda, böyle bir jeopolitik 
ön kabulden hareket eden ve uluslararası politikanın “çok kutupluluk” çerçevesinde yeniden şekillenmesini isteyen 
Moskova’nın, Batı’yı siyasal, askeri veya sosyokültürel manada kendi yakın çevresinde görmek istemediği bir sır değil. 
Arka bahçesi olarak gördüğü ya da “güvenlik alanı” olarak değerlendirerek kendi bölgesel/sistemsel çıkarlarına entegre 
olması gerektiğini düşündüğü eski Sovyet coğrafyasına özel bir önem atfeden Rusya, bu bölgede kendi hegemonyasını 
ikili ya da kurumsal çabalar bağlamında inşa etmeyi planlıyor. Hatta Avrasya Ekonomik Birliği ve bu örgütün “askeri” 
bağlamdaki izdüşümü olması düşünülen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi kurumsal çabalar da bu 
amaçla ortaya konmuştu. Karadeniz havzasının da bir parçasını oluşturduğu büyük Avrasya anakarasında hegemonya 
oluşturarak, “çok kutupluluk” çerçevesinde yeniden inşa olacak uluslararası sistem özelinde etkin bir “küresel” güç 
olabilmeyi hedef olarak koyan Rusya, bu eksende Ukrayna’ya da büyük bir önem atfediyor.

AB’nin Ukrayna konusunda yaşadığı kafa karışıklığından, ABD/NATO’nun da coğrafi ve askeri 
anlamda yaşadığı dezavantajdan yararlanan Rusya mevcut durumu “geri dönülemez” bir hale 
büründürebilmek için adımlar atıyor.

Karadeniz’de Pandora’nın kutusu açılıyor mu?

HABER ANALİZ
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Bekir Özer / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

BOŞ İŞ…

Ülkenin sorunu ekonomi dedik 
ya, aldık başımıza belayı…

Kimi görsek ekonomistim deyip 
haberlerde boy gösteriyor…

Göstersin göstersin de, güzelin 
bahtı otun kökünde, çirkinin 
bahtı alın çatında misali bilimle 
yarışır laf eden yok.

Etmezseniz sormazlar mı 
adama:

Nedir bu çocuklara saldırı!

Nedir bu cinsel taciz!

Nedir bu tecavüz!

Nedir bu Ahmet Kural!

Ha, bunlar ekonomi mi 
derseniz, göğsümüzü gere gere 
aha size ekonomi deriz…

İşsizlik var mı? Var!

Fabrika açıldı mı? Açılmadı!

İnsan ekersen yetişir mi bu 
topraklarda? Yetişir!

Bir şey yetişiyor mu? Yetişmiyor!

Enflasyon var mı? Var!

Dolar düştü mü? Düştü!

Fiyatlar düştü mü? Düşmedi!

Borç var mı? Var!

İcra doyası var mı? Var, 20 
milyon!

Buruncu Orhan var mı? Var!

Bilimci Hülya? O da var!

Ekonomi? O yok işte!

Olmaması gereken var, olması 
gereken yok! Ve…

Tüm bunlara rağmen başka iş 
güç yokmuş gibi belediyelere 
başkanı aranıyorsa ne Bakırköy 
Belediye başkanı gibi halkın 
içine çıkmayan başkan, ne 
Gaziantep belediye başkanı 
gibi belediyeyi 1,3 milyar borç 
ve buna rağmen 8 milyon Euro 
ile 118 milyon lira borçlanan 
Başkan hiç aranmasın!!!

Aha size Şişli’de halkın 
arasında olan Mustafa 
Sarıgül… Aha size Tunceli/
Ovacık belediye başkanı Fatih 
Mehmet Maçoğlu… Birine 
Şişli’yi, diğerine teslim edin 
Bakırköy’ü görün belediye nasıl 
idare ediliyor, başkanlık nasıl 
yapılıyor!

Bunları dedik diye rahatsız olup 
surat ekşiten olur.

Olsun. Tıpkı erkeğin bekaret 
zarı kulak zarında, o da kadın 
dırdırı ile yırtılır misali!..

Boş iş, boş laf!..
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Türk Silahlı Kuvvetleri 2227 Yaşında!
Tarih boyunca “Ordu-Millet” olarak adlandırılan Türkler; başta Asya Kıtası olmak üzere Avrupa ve Afrika dâhil geniş 
coğrafyalarda çok sayıda devlet kurmuş, çeşitli yabancı kavimler, milletler ve devletler üzerinde hâkimiyet sağlamışlardır. 
Bozkır yaşantısının hareketli ve güçlü olmayı gerektiren zorlu şartları, Türkleri dayanıklı ve mücadeleci bir millet hâline 
getirirken güçlü ve iyi teşkilatlanmış ordular kurmalarında da önemli bir etken olmuştur.

MÖ 209’da kurulduğu kabul edilen ilk düzenli ve disiplinli Türk ordusunun Büyük Hun İmparatorluğu döneminde 
oluşturulduğu, bu yeni yapıda en büyük birliğin, 10.000 kişiden oluşan tümenler olduğu, tümenlerin binli, yüzlü ve onlu olmak 
üzere kademeli olarak küçülen birliklere ayrıldığı, söz konusu bu teşkilat yapısının küçük değişikliklerle tarih boyunca bütün 
Türk devletlerinde varlığını sürdürdüğü görülmektedir.

Türklerde ordu her zaman devletin en temel teşkilatlarından biri olmuş ve önemini daima korumuştur. Disiplin, teşkilat, eğitim 
ve silah yönünden mükemmeliyet Türk ordularının ortak özellikleri olmuştur. Bu yapısı sayesinde pek çok savaş kazanan 
Türkler, 1071 Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’ya kesin olarak yerleşmişler ve kısa süre sonra Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurarak 
Anadolu’yu kendilerine vatan yapmışlardır. Sonraki on yıl içinde öncü Türk beylerinin Ege ve Marmara Denizi kıyılarına 
ulaşmalarıyla Türkler için denizcilik alanında da yeni bir sayfa açılmıştır. Türkleri açık denizlerle tanıştıran ilk öncü kişi Çaka 
Bey olmuş ve ilk Türk donanması onun zamanında (1081) denize indirilmiştir. Alanya ve Sinop Tersanelerinde inşa edilen 
gemilerle Selçuklu donanması denizaşırı seferler yapabilecek güce ve kabiliyete ulaşmıştır.

Selçuklu askerî teşkilatını kendine miras alan ve Anadolu’da kurulan en güçlü Türk devleti olan Osmanlı Devleti ise bu 
mirasa ilave olarak kuruluşundan itibaren ordusunda yeni düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler çerçevesinde; Orhan 
Bey zamanında, yaya ve atlı olmak üzere düzenli ve daimî ordu teşkilatı kurulmuştur. İznik Kuşatması (1327) esnasında deniz 
gücüne ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyaç Karesi Beyliği’nden gönderilen Karamürsel Bey komutasındaki 24 gemilik bir filo ile 
karşılanmıştır. Ordunun ihtiyaç duyduğu gemilerin yapımı için aynı yıl Karamürsel’de bir tersane inşa ettirilmiştir.

I. Murat döneminde de ordudaki gelişim devam etmiş, çoğunluğu tımarlı sipahilerce oluşturulan ve Osmanlı ordusunun asıl 
savaş gücünü teşkil eden Eyalet Kuvvetlerinin yanı sıra yaya ve atlı birliklerinden teşkil edilen Kapıkulu Ocakları kurulmuştur. 
Böylece Osmanlı ordusu Kapıkulu Ocakları ve Eyalet Kuvvetleri isimleriyle aylıklı ve topraklı olmak üzere iki büyük sınıfa 
ayrılmıştır. Ordu yapısını bu dönemde güçlendiren Osmanlı Devleti Ege Denizi ve Karadeniz mihverine sahip olmak maksadıyla 
İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde Venediklilerle rekabete girişmiş ve bu durum daha büyük harp gemilerinin 
yapılmasına yol açmıştır.
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Gerek kara gerekse deniz kuvvetlerindeki bu ilerlemeler, harp araç-gereç imalatında da yenilikleri gerektirmiştir. Bu amaçla 
kuruluş döneminin sonlarına doğru ok, yay, kılıç, tüfek, balta, barut, kurşun, zırh, miğfer vb. savaş malzemeleri yapmak veya 
tedarik etmek üzere Cebeci Ocağı; top dökmek üzere Topçu Ocağı; havan topu, mayın ve bomba yapmak üzere ise Humbaracı 
Ocağı kurulmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde başta Gelibolu Tersanesi olmak üzere büyük bir gemi inşa faaliyetine girişilmesiyle Osmanlı 
Devleti’nin ilk stratejik amaçlı donanması kurulmuştur. Bu donanma İstanbul’un fethinde büyük rol oynamıştır. Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında Barbaros Hayrettin Paşa’nın Kaptan Paşalık makamına getirilmesiyle Osmanlı donanması en büyük 
gücüne ulaşmış ve 27 Eylül 1538’de kazanılan Preveze Deniz Zaferi’yle Akdeniz bir Türk gölü hâline gelmiştir.

18’inci yüzyıldan itibaren Türk askerî 
teşkilatında ve eğitim kurumlarında önemli 
yenilikler yapılmıştır. III. Selim döneminde 
günümüz modern Türk ordusunun ilk 
çekirdeği olan Nizâm-ı Cedid Ordusu 
kurulmuştur. Daha sonra Sekbân-ı Cedid 
Ocağı, Eşkinci Ocağı kurulmuş ve 1826 
yılında Yeniçeri teşkilatının kaldırılmasıyla 
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye adıyla 
Avrupa usulünde kurulan askerî teşkilat bu 
alanda en önemli yeniliklerden olmuştur.

Eğitim kurumları açısından yapılan 
yeniliklerin başında Mühendishâne-i Bahrî-i 
Hümâyûn (1773) ve Mühendishâne-i Berrî-i

Hümâyûn (1794) gelmektedir. Ordunun kurmay subay, subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan Mekteb-i 
Harbiye, Erkân-ı Harbiye Mektebi, askerî rüştiyeler, küçük zabitan iptidai mektepleri, küçük zabitan mektepleri ve askerî 
idadiler de bu yenilikler arasında yer almaktadır.

Kara ordusunda bu gibi yenilikler yapılırken askerî denizcilik konusunda da önemli yeniliklerin yapıldığı görülmektedir. 
Özellikle Kırım Harbi (1853-1856) sonrası harp gemileri teknolojisindeki yenilikler dikkat çekicidir. Pervanenin icadıyla 
birlikte buharlı makinelerin harp gemilerine de uygulanmaya başlanması, harp gemilerinin sacdan ve demirden inşası 
yoluna gidilmesi, kuyruktan dolma toplar icat edilerek ağızdan dolma topların terk edilmesi örnek olarak zikredilebilir. 
Askerî denizcilik teşkilatındaki önemli bir yenilik de 17 Mart 1867’de kurulan Bahriye Nezareti makamının Kaptan Paşalık 
Müessesesinin yerini almasıdır.

Türk ordusunda kara ve deniz kuvvetlerine ilaveten 1909 yılından itibaren askerî havacılık alanıyla da ilgilenilmeye başlanılmış; 
bu kapsamda, ülkede ilk uçak gösterileri gerçekleşmiş ve havacılıkla ilgili ilk raporlar yazılmıştır. 1 Haziran 1911’de Harbiye 
Nezareti Kıtaat-ı Fenniye ve Mevâki-i Müstahkem Müfettişliğinin 2’nci Şubesinde Kurmay Yarbay Süreyya Bey başkanlığında 
oluşturulan “Tayyare Komisyonu” Türk askerî havacılığının ilk resmî kuruluşu olmuştur. Türk hava birlikleri Balkan Savaşları, 
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda sınırlı imkânlara rağmen başarıyla görev yapmıştır.

Hava Kuvvetlerinin kuruluşundan kısa bir süre sonra gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı’nda Türk ordusu sahip olduğu askerlik 
anlayışıyla kara, deniz ve hava güçleriyle farklı cephelerde savaşmıştır. Dünya tarihi, Türk askerinin ve Türk milletinin asırlar 
öncesinden bir miras gibi akıp gelen cesaret ve kahramanlığının Mustafa Kemal’in askerî dehası ve komuta yeteneği ile 
birleştiğinde Çanakkale’yi nasıl geçilemez bir hâle getirdiğine tanıklık etmiştir.

Memleketini en buhranlı ve güç anlarda felaketlerden kurtaran kahraman Türk ordusu, Türk İstiklal Harbi’nde de varını 
yoğunu seferber eden asil ve fedakâr Türk milletiyle beraber Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde büyük zaferlere imza 
atmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” 
direktifiyle kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından Büyük Taarruz’la Türk milletinin bağımsız ve egemen bir ulus 
olarak varlığını sürdürmesi sağlanmıştır.

Böylece memleketin iç ve dış güvenliğinin korunmasında güçlü ordunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış, bu 
nedenle Cumhuriyet Dönemi’nin önceliklerinin başında orduda yapılacak yeni düzenlemeler yer almıştır. 1923 yılından itibaren 
üç ordu müfettişliği şeklinde yeniden teşkilatlanan Kara Kuvvetlerinin, ağır ve hafif makineli tüfekler, havanlar, tanksavar 
silahları ve modern toplarla teçhiz edilmesiyle güçlü bir ordu kurma yolunda ilk adımlar atılmıştır.
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İlk teşkilatı 1920 yılında “Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti” adıyla kurulan ve İcra Vekilleri Heyetine (Bakanlar Kurulu) bağlı 
olan teşkilat, 03 Mart 1924 tarihli kanunla “Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti” adını almış ve bakanlık statüsü kaldırılarak ayrı 
ve bağımsız bir yapıya kavuşturulmuştur. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti 29 Ekim 1931 tarihinde, Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün açılışını yaptığı yeni binasına taşınmış (bugünkü Genelkurmay binası), 1935 yılında Türk ordusundaki rütbe 
isimlerinin yeni Türkçe karşılıklarının kullanılmasına başlanmasıyla “Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti”nin adı “Genelkurmay 
Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmek üzere 14 Haziran 1839 tarihinde kurulduğu kabul edilen Jandarma Teşkilatı, 10 
Haziran 1930 tarihinde yayımlanan 1706 sayılı kanunla bugünkü hukuki statüsüne kavuşmuştur. Jandarma Genel Komutanlığı 
27 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde orduda yeni düzenlemeye gidilmiş ve Kara Kuvvetlerindeki ordu müfettişlikleri, ordu 
komutanlıklarına dönüştürülmüştür. Böylece Kara Kuvvetleri üç ordudan teşkil edilmiş ve ordunun mevcudu en yüksek 
seviyeye çıkarılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 23 Ocak 1944 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasıyla 
hava birlikleri tek komuta altında toplanmıştır. Kara Müsteşarlığı 01 Temmuz 1949’da Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz 
Müsteşarlığı ise 15 Ağustos 1949’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 27 Haziran 1950 tarihinde Güney Kore’ye yardım konusunda yaptığı çağrıya olumlu 
cevap veren Türkiye, dünya barışına katkı sağlamak adına Kore Savaşı’na bir tugay göndermiştir. Türk kuvvetleri, Kore’ye ayak 
bastıkları andan Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasına kadar (27 Temmuz 1953), muharebenin en can alıcı bölgelerinde 
görevlendirilmiştir. Türk kuvvetleri her zaman olduğu gibi bu savaşta da “Yurtta barış, dünyada barış.” ideali uğruna fedakârca 
mücadele etmiştir. Bu durum, Türkiye-Güney Kore arasında var olan dostane ilişkilerin “kan kardeşliği” adı altında daha da 
güçlü bir şekilde devam etmesine vesile olmuştur.

Kore’de muharebeler devam ederken Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1951 yılından itibaren jet uçaklarıyla teçhiz edilmeye 
başlanmış, aynı yıl üs ve filo kuruluşuna geçilerek Balıkesir’deki 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Türk Hava Kuvvetlerinin ilk jet 
üssü olmuştur.

Türk ordusu Kore’den sonraki en büyük sınavını, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda vermiştir. Türk ordusunun ilk müşterek 
harekâtı olan bu harekâtta, hava kuvvetlerinin desteğiyle deniz kuvvetleri ilk kuvvet aktarımını ve çıkarma harekâtını 
başarıyla gerçekleştirmiştir. Harekâttan sonra Kıbrıs’ta kolordu seviyesinde “Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı”nın nüvesi 
oluşturulmuştur. Bu harekâttan alınan dersler çerçevesinde 1975 yılında Ege kıyılarının savunulması maksadıyla Ege Ordu 
Komutanlığı teşkil edilmiştir. Türkiye’nin jeo-stratejik konumu, kıyıların uzunluğu, yeni ve profesyonel bir Sahil Güvenlik 
Komutanlığına olan ihtiyacı ortaya çıkartmıştır. Diğer taraftan, bazı Bakanlıkların karasuları ve deniz ile ilgili hizmetlerinde, 
kanunlarla çıkarılan çeşitli yasakları uygulayacak yeterli güvenlik güçlerinin bulunmaması da göz önünde bulundurularak, 
9 Temmuz 1982 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuş, 27 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 668 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.
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1980’li yılların sonunda yeniden yapılanma sürecine giren Türk Silahlı Kuvvetleri; barış zamanında Türkiye’nin millî çıkarlarının 
korunmasına katkıda bulunmanın yanı sıra özellikle sınır tanımayan terörizm, siber saldırı ve kıtalar arası balistik füze tehdidi 
gibi risk faktörleri karşısında ülke güvenliğinin sağlanmasında, coğrafi sınırlara bağlı olmayan stratejik güvenlik anlayışının bir 
gereği olarak çeşitli ülkelerle askerî eğitim ve iş birliği anlaşmalarının imzalamasının yanı sıra askerî yardım faaliyetlerinde 
bulunmakta, komşuları ve bölge ülkeleriyle güven ve güvenlik artırıcı önlemler ve uluslararası silahların kontrolü rejimlerine 
taraf olmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri hem dünya barışına katkıda bulunmak hem de bölgesel ve uluslararası güvenliği sağlamak maksadıyla 
Somali, Bosna - Hersek, Kosova, Afganistan, Lübnan gibi birçok ülkede barışı destekleme harekâtlarına çok önemli katkılar 
sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. Ayrıca, ikili ilişkiler kapsamında Somali, Katar ve Arnavutluk gibi ülkelerde de 
görev yapmaktadır.

Bugün gelinen noktada Türk ordusu, sahip olduğu teknoloji, bilgi ve eğitim üstünlüğü, azami ölçüde millî harp sanayisine 
dayanan silah gücü, terörle mücadele ve sınır ötesi harekât kabiliyeti ile her türlü hava koşulunda harekât icra etmektedir. 
Ayrıca, dünyanın en hassas noktalarında NATO bayrağı altında olağanüstü bir disiplin ve güçle görev yapma yeteneği sayesinde 
dünyanın en güçlü orduları arasında elde etmiş olduğu haklı ve mümtaz yerini daha da pekiştirmektedir.

Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türk ordusuna yayımladığı tarihî mesajında 
şöyle seslenmiştir: 

Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu! 
Memleketini en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve 
kurtarmış isen Cumhuriyet’in bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vasıtalarıyla mücehhez 
olduğun hâlde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.

Türk Silahlı Kuvvetleri bu anlayış çerçevesinde asil Türk milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle kendisine verilecek her türlü 
görevi tarihî bir sorumluluk bilinciyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de icra etme azim ve kararlılığındadır.
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Çin’de ‘2018 Türkiye Turizm Yılı’ kapanış konseriyle taçlandı
Çin’in başkenti Pekin’de “2018 Türkiye Turizm Yılı”nın kapanışı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nın sahne aldığı konser büyük beğeni topladı.

Çin’in başkenti Pekin’deki Ulusal Gösteri Sanatları Merkezi’nde düzenlenen “2018 Türkiye Turizm Yılı”nın kapanış konserine Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Şugang, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, 
misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan’ın konseri öncesi konuşan 
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, doğu ve batının iki ucunda yer alan Türkiye ve Çin’in arasında yer alan coğrafi uzaklığın, iki ülkenin 
dostluğuna engel olamadığını aktardı.

Bakan Ersoy, “Ülkelerimiz liderleri öncülüğünde her geçen gün daha da gelişen ilişkilerimizin önümüzdeki süreçte iş birliği 
paylaşımlarımızı artıracağına inanıyorum. 2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz reklam faaliyetleri, Türk 
mutfağının tanıtımı, Türk günleri, tiyatro, gösteri, konser ve sergi gibi sanatsal etkinliklere göstermiş olduğunuz yoğun ilgi bizleri çok 
mutlu etti.” diye konuştu.

İki ülkenin tarih kadar eski dostluğu çerçevesinde, her türlü iş birliği ve ortaklığa hazır olduklarını bildiren Ersoy, Türkiye Turizm Yılı 
etkinliklerini konserle taçlandıran sanatçıları da kutladı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo da Çin ve Türkiye’nin stratejik ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda iş birliğiyle iyi gelişme gösterdiğini 
söyledi.

Bakan Luo, Türkiye’ye giden Çinli turist sayısının artışından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ikili iş birliği çeşitli alanlarda olumlu 
şekilde ilerledikçe yurt dışına çıkan Çinli turistlerin, Türkiye’de başta Sultan Ahmet Camisi olmak üzere, Truva ve antik şehirleri ziyaret 
ettiğini vurguladı.

Türk turistleri de Çin’in tarihi ve turistik yerlerini görmeye davet eden Luo, “Seyahat kolaylığını teşvik etmek, turizm hizmeti kalitesini 
iyileştirmek, turizm güvenliğine yönelik hazırlığımızı artırmak için Türkiye ile ilgili politikaları ve önlemleri güçlendirmeye hazırız.” 
ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Murat Karahan konser verdi. Bine yakın seyircinin izlediği 
konser büyük beğeni topladı.
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Türk Destanı “Dede Korkut”un, UNESCO Dünya Somut 
Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliğiyle kabul 
edilmesi, Dede Korkut’un türbesinin bulunduğu Bayburt’ta 
sevinçle karşılandı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Dede Korkut’un Masat 
köyündeki türbesinde yaptığı açıklamada, Türk Destanı Dede 
Korkut’un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası 
Temsili Listesi’ne dahil edilmesinin Bayburt için çok özel 
anlamlar taşıdığını söyledi.

Bu durumun hem Türkiye’yi hem de Bayburt’u mutlu ettiğini 
belirten Vali Pehlivan, “Türkiye, Dede Korkut destanlarıyla 
dünyada bu listede en çok unsuru, değeri olan ilk 5 ülke 
arasındaki yerini korudu. Dede Korkut’la birlikte Türkiye’miz 
17’nci unsurunu, varlığını bu listeye dahil etmiş oldu.” dedi.

Pehlivan, Dede Korkut hikayelerinin Anadolu’nun 
kuzeydoğusunda olduğu gibi Azerbaycan gibi ülkelerde de 
geçtiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hikayelerin birkaçında Bayburt’tan da bahsedilir. Hatta 
Parasar’ın Ulu Bayburt Hisarı diye bahsedilir, Bayburt’tan ve 
Bayburt Kalesi’nden. Bu hikayelerin kahramanlarından birisi 
de şu anda yine mezarı Bayburt’ta olan Bamsı Beyrek’tir. 
Hatta ilimizdeki adlandırılış şekliyle Bey Böyrek. Bu şahsiyet 
de yine destan kahramanı olarak hikayelerde geçmektedir. 
Hatta hikayelerde Bayburt hisarının hükümdarı Parasar’a 
tutsak olduğundan bahsedilir. Daha sonra hikaye kendi konusu 
dahilinde akar gider.”

“Dede Korkut Türbesi Bayburt’ta”

Dede Korkut’un UNESCO listesine dahil edilmesinin Bayburt 
için ayrı önem arz ettiğine işaret eden Pehlivan, Dede Korkut 

Türbesi’nin Bayburt’ta, Masat köyü sınırları içerisinde 
bulunduğunu ifade etti.
Pehlivan, 1995 yılından beri Bayburt’ta, Dede Korkut Uluslararası 
Kültür Sanat Şenlikleri düzenlendiğini anımsatarak, Türk 
Destanı Dede Korkut’un UNESCO listesine dahil olmasıyla bu 
etkinliklerin de ayrı anlam ve önem kazandığını kaydetti.

Bu etkinlikler kapsamında Türk dünyasının ortak değeri olan 
Dede Korkut’un hikayeleri, destanları, masallarının bir kere 
daha hatırlandığını belirten Pehlivan, Dede Korkut’un bugünün 
ve geleceğin nesillerine daha iyi aktarılmasıyla ilgili çalışmalar 
yapıldığını, sempozyumlar, paneller düzenlendiğini aktardı.

Vali Pehlivan, Türk dünyasının ortak değeri olan Dede Korkut’un 
geçmişten bugüne ortak kültür değerlerini yansıtan destanları 
ve hikayelerinin bu kararla artık insanlığın ortak mirası haline 
geldiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Adından da anlaşılacağı gibi dünyanın ortak değerlerinin 
toplandığı somut olmayan kültür mirası. Bu mirasa Dede 
Korkut da dahil edilmiş oldu. Ben inanıyorum ki ülkemizde 
gerek üniversitelerimiz gerek ilgili kurum ve kuruluşlarımız bu 
konuda daha kapsamlı, daha detaylı araştırmalar yapacaklardır. 
Uluslararası nitelikte çalışmalar ortaya konulacaktır. 
Özellikle de bu dosyayı birlikte hazırlayan hem ülkemiz hem 
Kazakistan hem Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetlerinin 
de dahil olmasıyla muhtemelen müşterek etkinlikler ortaya 
konulacaktır.”

Pehlivan, Türkiye adına bu çalışmayı yürüten Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy başta olmak üzere Bakanlık 
çalışanlarına Bayburt halkı adına teşekkür etti.

Dede Korkut türbesinin bulunduğu Bayburt’ta UNESCO sevinci
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Üç 
Silahşor” balesi İstanbul’da ilk kez seyirciyle buluşacak.

Alexandre Dumas’nın unutulmaz eserinden uyarlanan balenin 
prömiyeri, 1 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası 
Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Senaryo ve koreografisini, V. Murat balesindeki 
oreografileriyle, 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın 
Bale-Dans Koreografı” ve “Yılın Bale-Dans Yapımı” ödülünü 
alan Armağan Davran ile hazırlayan Volkan Ersoy, açıklamada 
eserin ilk kez 2010’da Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde 
prömiyer yaptığını belirterek, “Bence İstanbul’a çok yakışacak, 
çok keyifli, heyecanlı bir eser. Hiç bale izlememiş kişiler için 
de izlenebilecek ideal bir eser olarak nitelendirebilirim.” diye 
konuştu.

Ersoy, Giuseppe Verdi’nin bestelediği tüm operaların 
arasından müzikleri seçtiklerini dile getirerek, şu bilgileri 
verdi: “Orkestra şefimiz Bujor Hoinic ile düzenlemelerini 
yaparak yepyeni bir bale müziği haline getirdik. Aslında 
dinlediğiniz eserler, Verdi’nin operalarından bölümler. Fakat 
biz koreografiden önce müzik koreografisi gerçekleştirdik. 
Hoinic ile tüm bu eserleri taradık. Armağan Bey, yaklaşık 12-
13 büyük opera arasından seçti. Bu müziklerden 3 Silahşör 
librettosuna uygun olanların seçilmesi 2-3 ayımızı aldı. Daha 
sonra da Hoinic, akışımıza ve senaryomuza göre yeniden 
düzenledi ve arasına kendi bestelerini koydu. Yani önce eserin 
müziğini oluşturduk.”

“Eğlenceli ve yeni bir senaryo oluşturduk”

Üç Silahşör’ün bir dönemi anlattığına işaret eden Ersoy, “Eski 
Fransa. ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için’ mottosuyla 
çıkan, D’Artagnan’ın maceraları. Biz eğlenceli ve yeni bir 
senaryo oluşturduk Armağan Bey ile. Eskrim kılıç sahnelerinin 
yanı sıra Lord Buckingham ile kraliçenin gizli yasak aşkı gibi 

çeşitli temaları romandan alarak yeni bir hikayeyle seyircinin 
karşısına çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Volkan Ersoy, sanatseverlerin baleye yoğun ilgi gösterdiğini 
vurgulayarak, “Biletlerimiz bir saat içinde tükeniyor. Bence 
balede temsil sayılarının artırılması gerekiyor. Talep arttıkça 
arz da artacaktır. İDOB’da bu eserin seyirciyle buluşmasını çok 
önemsiyoruz biz. Çünkü İstanbul bir marka ve başka bir anlam 
taşıyor. Bu eser de ilk göz ağrımız olduğu için, İstanbul’da 
sahneleyecek olmamız hem Armağan Bey’i hem de beni çok 
mutlu ediyor. “ açıklamasında bulundu.

Eserin dekorunda revizeye gidildiğinin altını çizen Ersoy, 
dekorun İsmail Dede, kostümlerin Nursun Ünlü, ışık 
tasarımının ise Fuat Gök tarafından hazırlandığını aktardı.

Athos, Porthos, Aramis, D’Artagnan’ın maceralarını anlatıyor
Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010’da Türkiye 
prömiyerini yapan eser, 16. yüzyılda Fransa’da geçiyor.

Tarihsel romanları ve oyunlarıyla haklı bir ün kazanan 
Alexandre Dumas’nın yükselişinde önemli bir role sahip 
olan “Üç Silahşör”, Kardinal Richelieu ve XIII. Louis’nin saray 
entrikalarıyla, Athos, Porthos, Aramis, D’Artagnan isimli dört 
gözü pek şövalyenin maceralarını ele alıyor.

Eserin kadrosunda yer alan Erhan Güzel, Batur Büklü ve Olcay 
Tunçeli, Alican Güçoğlu, Can Bezirganoğlu, Oliver Spence, 
Nuri Arkan, Deniz Özaydın, Çağatay Özmen, Büşra Ay, Berfu 
Elmas, Özde Eren, Melike Koper, Julia Hartmann, Gizem Atik 
Tuncay, Zeynep Güçoğlu ve Ömer Erenler dönüşümlü olarak 
temsillerde rol alacak.

Üç Silahşör, 4, 6, 8, 18, 20 ve 22 Aralık ile 2 ve 4 Nisan 2019’da 
Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde, 28 Mart’ta ise 
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yeniden izleyiciyle 
buluşacak.

‘Üç Silahşör’ İstanbul’da ilk kez sahnelenecek
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DÜNYA

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Gazze’deki binlerce yaralının “sayılarının çokluğu, durumlarının ciddiyeti ve bölgede 
tedavilerinin yapılması için gereken imkanların bulunmaması” nedeniyle büyük risk altında oldukları uyarısında 
bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’de ateşli silahla yaralanan çok sayıda kişi 
var. Bunların durumu ağır ve ciddi. Mevcut sağlık sistemi ise bu yaralılara gerekli tedaviyi sunma gücüne sahip değil.” 
denildi. 

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre Gazze’de gerçek mermiyle yaralanan toplam 5 bin 866 kişi bulunduğu aktarılan 
açıklamada, bunların büyük kısmının bacaklarından vurulduğu, yaklaşık yarısında açık kırıklar olduğu ve geri kalan 
kişilerde ise ileri seviye yumuşak doku zedelenmeleri görüldüğü kaydedildi.

Binlerce yaralıyı bekleyen son: “Ömür boyu fiziksel engel, amputasyon veya ölüm”

Gerekli müdahalelerin yapılmaması durumunda binlerce yaralının ömür boyu fiziksel engel, amputasyon veya ölüm 
gibi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği ifade edilen açıklamada, Filistinli ve İsrailli yetkililere “yaralıların tedavisi için 
gerekli kolaylıkların sağlanması” çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Gazze’de 30-Mart-31 Ekim tarihlerinde İsrail askerleri tarafından yaralanan 3 bin 117 kişinin 
tedavisinin MSF tarafından gerçekleştirildiği bilgisine yer verilirken, Gazze’deki mevcut sağlık merkezlerinin gerekli 
tedavi imkanlarını sağlayamaması nedeniyle özellikle açık kırıkları bulunan hastaların yüksek enfeksiyon riski taşıdığı 
kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında 
barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye 
uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart’tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220’den fazla Filistinli şehit oldu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık yarısı gerçek mermiyle olmak üzere 12 bin 879 kişi ise 
yaralandı. 

Gazze’de İsrail’in yaraladığı binlerce kişi büyük 
risk altında



33EKİM - KASIM 2018 - YENİ SAYI: 4

Alfred Hitchcock’dan Kısa Kısa

Herkese Merhaba; 

Bu dergi de ilk yazım olması sebebiyle 
sizleri fazla sıkmadan, Sinema tarihinden 
bir kesit sunmaya çalışacağım. Bir 
Sinemacı ve Yazar olarak , Sinema Tarihinin 
en etkili Yönetmenlerinden biri olan 
İngiliz Alfred Hitchcock’dan bahsetmemek 
mümkün değildir. Hitchcock , 1899 da 
İngiltere’de  doğmuş ve 1920’lerde sessiz 
sinema döneminde sinemacılığa başlıyor. 
Bir çok filmini, özellikle ilk filmlerini 
İngiltere de çeker. Onu tüm dünyaya 
tanıtan ve İngiltere’nin dışında adının 
duyulmasını sağlayan ve çok iyi bir film 
olan 1940 yılında ki, Laurence Olivier ve 
Joan Fontaine’in başrollerini oynadığı 
Rebecca filmidir. Bu filmden sonra 
artık yavaş yavaş herkesin yaptığı gibi 
Amerika’ya açılacak ve daha büyük filmler 
yapacaktır.

1954 yılında James Stewart ve güzel 
oyuncu Grace Kelly’nin başrollerini 
paylaştığı Arka Pencere filmiyle yine bir 
çok ses getirecektir. Fakat, belirtmeden 
geçemeyecegimiz bir diğer film 1948 
yılında ki İp filmidir. Bu filmi önemli 
kılan , dönemine göre yapılmış 
olan , ve kesilmediği söylenen , yani 
kurguyla(montajla) planların kesilmeden 
, master , bir bütün olarak çekilmesi 
dikkat çeker. Gerçi film kesilmektedir ama 
Hitchcock’un ustalığı burada görülür 
ve oyuncuların Siyah ceketine kamerayı 
yaklaştırarak aslında görüntüyü , planı 
keser. Ancak görüntü kesilmiyor hissini 
verir ve dönemine göre nefis bir kurgu 
dehası olan , ayrıca konusuyla da harika 
olan film , tıpkı bir tiyatroyu andıran 
, sadece bir evde geçen ve nefesini 
tuttuğunuz bir son halini alır.

1958 Yılına gelindiğinde ise Vertigo 
filmiyle yine tabiri caizse Dünyayı 
sarsmıştır diyebiliriz. Vertigo , yani 
yükseklik korkusu adlı yapıtında , yine 
bir çok filminde birlikte çalıştığı James 
Stewart ve İsveçli güzel oyuncu Kim 
Novak’ı başroller de oynamıştır. Bu 
film de her filmi gibi çok güzel olsa 
da , önemli kılan Sinema Tarihinin 
bir kamera hareketini keşfi olmasıdır. 
Kamera hareketi Vertigo , bu film de 

Hitchcock tarafından kullanılmıştır. 
Vertigo hareketi ; bilmeyenlere özetlersek, 
Kameranın yaklaşırken Zoom Out 
yapılması(görüntünün uzaklaştırılması) 
ya da Kamera çekimi uzaklaşırken Zoom 
In(Görüntünün yaklaşma efekti) hareketi 
uygulanmış ve Hitchcock tarafından 
bulunup , tüm dünya’ya ve Sinema 
literatürüne adını yazdırmıştır.

Başarı bu film ile de sınırlı kalmaz ve 
1960’a gelindiğinde Psycho yani Sapik 
filmiyle artık tüm ustalığını kanıtlayacak 
ve adeta şok etkisi yaratacaktır. Duş 
sahnesiyle , müziğiyle , konusuyla ve her 
filminde ki gibi Oyunculuklarla , Psikolojik 
Gerilimin en iyi başyapıtlarından biridir. Bu 
filmden sonra 1963 de Kuşlar filmiyle yine 
dikkatlerini üzerine çekeçek ve çekimi zor 
olan bu filmi güzel oyuncu Tippi Hedren 
ile çekecek , bir yıl sonrasında yine Hedren 
ile Hırsız Kız filminde Sean Connery ile 
birlikte çalışacak ve Hedren’e aşık olduğu 
, sevdiği haberleri yıllar sonra çıkacaktır 
ama bu haberler asparagasdan ibarettir.

Hiç kuşku yok ki Hitchcock sarışın 
Kadınlardan hoşlanmakta ve filmlerinde 
de onları oynatmış, dönemin en iyi 
oyuncularıyla çalışmıştır. James Stewart 
, Cart Grant ile 5 kez , Grace Kelly , 
Ingrid Bergman ile 5 kez çalışmış , Sean 
Connery,Joan Fontaine,Laurence Olivier, 
Tippi Hedren, James Mason, Anthony 
Perkins ve bir çok yıldız oyuncuyla 
çalışmıştır. Bu büyük yönetmen , ne 
hazindir ki hiç Oscar ödüllü sahibi 
olamamıştır. Ölmeden 2-3 yıl evvel 
Onur Oscar’ı ödülü vermişlerdir ve hiç 
bir filminden Yönetmen olarak Oscar 
alamaması , Amerikan film enstitüsü’nün 
şahsımca en büyük ayıbıdır.

Hitchcock 1980 yılında aramızdan ayrılmış, 
Cinayet ve Gerilim sinemasının en büyük 
ustası , bizlere birbirinden güzel , her 
biri Sinnema dersi ve şöleni olan 70 film 
bırakmıştır.

Değerli okurlarımıza sevgi ve saygıyla.

İç
im
izd

en

Osman ÖZER
Sinemacı - Yazar

İÇİMİZDEN
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SİYASET  /  İNFO
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İÇİMİZDEN

MÜLTECİLERİMİZ

Yaklaşık bir asır önce tebamız 
olan insanlar…

Şer güçlerin Osmanlı’ yı yıkma 
çabaları sonuç verdi ve bizleri 
Anadolu’ ya hapsettiler. Bin 
yıldır; üçyüz sene Selçuklu ve 
yediyüz sene Osmanlı olarak, 
İslamın bayraktarlığını yapmış 
bu milleti, İslam dünyasından 
ayırdılar. Tabi kader cihetinden 
baktığımızda görülüyor ki; 
kendimizi yenilememiz, İslamın 
bayraktarlığına layık olmamız 
için bu sıkıntılar olacaktı. Bir 
asır önce, bizleri sadece dış ve 
şer güçler birleşip yıkmadılar. 
Asıl darbe içeriden geldi. Yani 
Cumhuriyet’ in kuruluşunda rol 
alanlar tarafından… Tabi bu 
da kaderi İlahi... İçeriden ve ya 
dışarıdan bu millete musibetler 
musallat oldu.

Güncel gelişmeler gösteriyor 
ki, bu aziz millet, yine yeniden 
İslamın, yani Hakkın, yani 
Adaletin, yani Medeniyetin 
hamiliğini yapacak. Bu 
mülteci meselesine, birde 
bu açıdan bakmak gerektir. 
Yanıbaşımızdaki İslam 
coğrafyasındaki yıkılmışlık ve 
ayakta kalan son kale olarak 
Türkiye nin dim dik ayakta 
durması…

Kaderin; İslam coğrafyasını 
tekrar Türkiye’ ye 
yakınlaştırması…

Evet bu millet misyonu gereği, 
mazlum halklara herzaman 
kol kanat gerer. Bize sığınan 
mültecilerin temel ihtiyaçlarını 
karşılar.

Okullarımızda birçok mülteci 
çocuklar eğitim görüyor. 
Fakat Türkçe okuma yazma 
öğrenmekte zorlanıyorlar. Biz 
devlet olarak, bu çocuklara, 
anne babalarına Türkçe 
öğretmemiz önceliğimiz 
olmalıdır. Gelişmiş ülkeler, 
mültecilerine ilk önce dillerini 
öğretiyorlar. Dil öğretmek en 
büyük ortak payda…

Mülteci anne babalar, Türkçe 
okuma yazma bilmedikleri 
için çocuklarına yardımcı 
olamıyorlar. Ey devlet 
büyükleri! Çok mu zor? 
Sığınmacılarımıza halk Eğitim 
Müdürlüklerince, okuma 
yazma kursları açmak? Hem 
atanamayan öğretmenlerimize 
istihdam sağlamak, hem 
Türkçemizi yaymak, hem iri 
olmak, hem bir olmak…

İç
im
izd

en

Aykut TÜZÜN
Köşe Yazarı
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Mısır Piramitleri Hakkında Bildiklerinizi Unutun!

Herkes piramitlerden bahsederken, 
inanılmaz bir yapı olduklarından 
bahseder. Hatta nasıl yapıldıkları 
konusunda bilinmezlik olduğu 
anlatırlar. Daha da ileri giderek, 
uzaylıların yaptığını, çok daha ileri 
giderekte üç harflilerin inşa ettiklerini 
söylerler.

Halbuki bunların hiç birisi doğru 
değildir. Mısır Piramitlerini ne üç 
harfliler, nede uzaylılar yapmıştır. Mısır 
Piramitlerini, Mısırlılar yapmıştır. Yani 
insanoğlu...

Bahsettiğim hurafelerin halk arasında 
yayın olmasının sebebi piramitlerin 
muhteşem bir mühendislikle inşa 
edilmesidir. Fakat gerçek şu ki Mısırlılar 
devasa piramitleri öyle bir anda projeye 
çizip ortaya çıkarmadı. İlk önce piramit 
mantığı nasıl oluştu ona bakmak lazım.

Mısır’ın ilk piramiti Sakkara’da yer alır. 
Adı Basamak Piramidi çünkü basamak 
basamak inşa edilmiştir. Firavun 
Cozerın (Firavun: Mısır Krallarına verilen 
ünvan) öldükten sonra gömülmek 
için büyük bir mezar istedi. Mezarın 
her yerden görülmesini emrini verdi. 
Antik Mısır mühendisleri 65 metre 
yüksekliğinde 5 katlı bir mezar inşa etti.  
İnşa ettikleri mezar ilk piramit oldu.

Peki daha sonra ne oldu?

Daha sonra tahta çıkan firavunlar 
mezarlarını daha büyük piramit olarak 
istediler. Antik Mısır mühendisleri 
piramit yapmayı böyle öğrendi. İlk önce 
65 metrelik basamak katlı bir yapı ilk 
piramit oldu. Daha sonra ise 150 metre 
yüksekliğinde ikinci basamak piramit 
inşa edildi. Her gelen Firavun, benim 
mezarım daha yüksek olmalı diyerek, 
mühendislerden daha büyüğünün 
yapılması emrini veriyordu.

Gittikçe artan yükseklik, mühendislerin 
hesaplarını zorluyordu. Mühendisler 
buna bir çare bulmak bulmak 
durumundaydılar.İç

im
izd

en

Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar
mahir.turgut@gmail.com
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Antik Mısır Mühendisleri, artan yükseklik karşısında piramidin etrafını saran yüksek eğimli toprak yollar inşa ettiler. Piramidin 
etrafını çevreleyen toprakla doldurulmuş eğimli bir yol. Bu yolda devasa ağırlıktaki taşları ilerletmek bir hayli zorluydu. Bu 
sebeple yine ara katları inşa ettiler. Eğim bazı katlarda düz inşa edildi. Böylelikle ara katlara inşa edilecek taşlar beklemeye 
alınabildi. Bu taşların önemi piramidin içine eklenen taşların olmasıdır. Piramidin içine yapılmış olan yollar ve mezar...

Günümüzde, 2018 yılına gelmiş olmamıza rağmen,
hala internet dünyasında kirli bilgi adını verdiğimiz yanlış
bilgiler paylaşılıyor. Piramitlerle ilgili araştırma yapmamış
insanların, sosyal medyayı kullanarak, yayınladıkları videolar
ve görseller ile halkı yanlış bilgilendirmelerine bir anlam
veremiyorum. “Piramitlere Neden Girilemiyor?, Piramitler
O Çağda Yapılamaz” gibi gönderiler beni şaşırtıyor. 

Piramitlere ilk kim, ne zaman girmiş, ben aydınlatayım.
O, kralı ve hazineyi korusun diye yapılan, devasa taşlarla
kapatılan mezar piramitlere, yine o mezarları inşa eden
hırsız işçiler girdi. Tüm piramitlerde durum aynı.
Keops piramidini ele alalım. M.Ö. 4500 yılında yapıldı.
Tamamı giriş olmaksızın kayalarla kapatıldı. Ve aradan çok
zaman geçmeden delindi. İçeri girildi. Tüm hazine çalındı.
Bu durumu izah eden Mısırlı Arkeologlar, Piramitlerin
yapımında çalışan işçiler tarafından yağmaladığından emin.
Çünkü kazılan ve içeri açılan yol, tüm ana hatların yanından geçmiş. İnşasında yer almayan birisinin bunu bilmesi imkansız 
olacağı için iskeleti bilen birisinin piramidi delmesi ve kazarak hazineye giden odaya ulaşması şaşırtıcı gelmedi.

Velhasıl kelam, tüm Piramitlerin tamamının içine girilebiliyor. Lakin içinde girelecek zaten 3-5 oda var. O devasa yapılar 
sadece kralı ve hazinesi korumak adına yapıldı. Günümüze kadar ulaşmaları ise sağlamlıklarındandır. Tüm piramitler kare 
zemin üzerine yapılmıştır. Çünkü ağırlığı dengeleyebilmeleri lazımdı. Yoksa o devasa taşlar ağırlık kayması sonucu domino 
taşları gibi yere yuvarlanırdı. Kare zemin tek çözümdü. Kusursuz bir kare zemin. Ve bunu yaptılar. Kusursuz bir kare zemin 
çizdiler ve taşları ölçülü bir şekilde üst üste dizdiler. Her yerden görülebilen o muhteşem yapıları inşa ettiler. M.Ö. 4500 yıl 
önce yaşamış olan Antik Mısırlılar...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün

İÇİMİZDEN
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‘Türkiye Ar-Ge ve yenilikçiliğin önderliğinde katma değer
üreterek büyüyecek’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye’nin Ar-Ge 
ve yenilikçiliğin önderliğinde katma değer üreterek 
büyüyeceğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı yazılı 
açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
dün yayımlanan “Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması-2017” 
verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Geçen yıl Ar-Ge harcamalarının bir önceki seneye 
göre yüzde 21,2’lik artışla 29 milyar 855 milyon liraya 
yükseldiğini belirten Varank, Ar-Ge harcamalarının 
gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranının yüzde 
0,96’ya çıktığını bildirdi. Varank, 2013’ten bu yana 
gözlenen istikrarlı artış eğiliminin sürdüğüne dikkati 
çekti.

Ar-Ge harcamalarına özel sektörün öncülük ettiğini 
vurgulayan Varank, “Bu durum hedeflerimizin 
karşılanması açısından son derece dikkat çekici. TÜİK 
tarafından dün açıklanan verilere göre en fazla Ar-Ge 
harcaması yüzde 56,9’luk payla şirketler tarafından 
gerçekleştirildi. Şirketleri yüzde 33,5’lik payla üniversiteler 
ve yüzde 9,6’lık payla genel devlet izledi.” ifadesini 
kullandı.

Sevindirici bir başka gelişmenin ise Ar-Ge personeli 
sayısındaki artış olduğuna işaret eden Varank, tam 
zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 12’lik artışla 
153 bin 552 kişiye ulaştığını, kadınların payının da yüzde 
32’ye çıkarak artış eğilimini sürdürdüğünü bildirdi.

Varank, bu olumlu gelişmelerde Bakanlığın öncelikli 
faaliyetleri arasında yer alan teknoparklar ve Ar-Ge 
merkezlerinin önemli bir rol oynadığını belirterek, şunları 
kaydetti:

“Türkiye, Ar-Ge ve yenilikçiliğin önderliğinde 
katma değer üreterek büyüyecek. Ülkemizin Ar-Ge 
önderliğinde yüksek katma değerli üretim yapısına 
kavuşma hedefi doğrultusunda, girişimcilere ve teknoloji 
tabanlı işletmelere çok çeşitli destekler sunuyoruz. 
Teknoparklarda yer alacak firmalara altyapı, idare binası 
ve kuluçka merkezi inşaatları kapsamında 14 yılda 750 
milyon lira hibe desteği verdik. Halihazırda 60 teknoparkta 
teknoloji ve yenilik faaliyetleri tüm hızıyla devam 
ediyor. Teknoparklardaki firma sayısı 2017’de yüzde 6,7 
artışla 4 bin 624’e, Ar-Ge personeli sayısı ise yüzde 9,9 
artışla 36 bin 943’e ulaştı. Bu gelişmeler sonucundaysa 
teknoparklardaki toplam satış tutarı yüzde 22,7 artışla 
53 milyar liraya çıkarken, toplam ihracat 3,6 milyar dolara 
ulaştı.” dedi.

EKONOMİ / SANAYİ
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Uzat bana ellerini ömrüm ömrüne dolsun
sana verdiğim güller ben ölünce solsun
evimiz sen şakrak mutluluk dolu olsun
bizi gören herkesin dilinde hep aşk olsun

Gönlümde bitmeyecek bir şarki olacaksın
başımın üstünde taç bahtıma dolacaksın

Bir ömür tut elimi bağla yüreğine beni
gör bak nasıl seviyor bu deli kalp seni
inanki bu kalpte kalacak aşkımız her an yeni
çalan bütün şarkıların adi hep aşk olsun

Gönlümde bitmeyecek bir şarki olacaksın
başımın üstünde taç bahtıma dolacaksın

Ellerim ellerine değdiği her anımda
kalbim fırlıyor sanki her an senin yanında
şarkımız çalacakmış sanki her an kapımda
şöyle şimdi herkese notalar hep aşk olsun

Serap Evren

Serap EVREN
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İç siyasi dengeler ve bölgesel konjonktüre bağlı olarak 
Rusya-Ukrayna çatışması, hibrit harp durumundan devletler 
arası savaş durumuna evrilebilir.

Azak Denizi’nde Rusya-Ukrayna geriliminin detaylarına 
geçmeden önce, bir ‘yönetici özeti’ çerçevesinde temel 
bulgularımızı ortaya koyarak başlayalım: İlk olarak şunu 
anlamalıyız, Soğuk Savaş, iki kutuplu ve statik yapısı itibariyle 
sona ermiş olsa da, Rusya Federasyonu’nun jeopolitik etki ve 
kontrol alanının nerede başlayıp nerede biteceğine ilişkin 
mücadele sürüyor. 2008 Gürcistan, 2014 Kırım ve nihayet 
2018 Azak Denizi gelişmeleri bahse konu stratejik rekabet ile 
doğrudan ilişkilidir. İkincisi, Rusya Federasyonu, Batı Askeri 
Bölgesi’nde bulunan askeri kapasitesi sayesinde NATO üyesi 
Baltık devletleri ve Polonya karşısında ezici bir konvansiyonel 
üstünlüğe sahip. NATO üyesi olmayan Ukrayna söz konusu 
olduğunda ise sadece Batı Askeri Bölgesi değil, Güney 
Askeri Bölgesi birliklerinin de devreye girmesi ile durum 
iyice Moskova lehine görünüyor. Üçüncü ve son bulgu ise 
önümüzdeki dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki ‘adı tam 
anlamıyla konulmamış’ hibrit savaşın gerçek bir devletler 
arası harp durumuna evrilmesi ihtimalinin giderek güçlendiği 
gerçeğidir.

Azak Denizi gerginliği: Krizin jeopolitik çerçevesi Kiev ile 
Moskova arasında yaşanan gerginlikler, son olarak Azak 
Denizi’nde patlama noktasına yaklaştı. Esasen, Kırım’ın 
ilhakından sonra Putin yönetiminin yarımadayı Rus 
anakarasına bağlayan bir köprü inşa etmesi, Kırım’a S-400’ler 
de dahil olmak üzere kritik silah sistemleri konuşlandırması, 
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun Azak Denizi’nde yeni 
bir donanma yapılanmasının işaretlerini vermesi bir gerilimin 
yakında patlak vereceğini göstermişti.

Nihayet, 25 Kasım 2018 tarihinde, Rusya Federasyonu Deniz 
Kuvvetleri’ne bağlı unsurlar, Azak Denizi’ni Karadeniz’e 
bağlayan Kerç Boğazı’nı geçmekte olan, Ukrayna Deniz 

Kuvvetleri’ne ait üç su-üstü platforma müdahale ettiler. 
Aynı gün savaş kabinesini toplayan Ukrayna Devlet Başkanı 
Poroşenko, ülke savunmasını tahkim etmek üzere kısıtlı süre 
için sıkıyönetim ilan etme kararı aldı ve gerekli parlamento 
onayını da sağladı.

Öte yandan, bu makalenin kaleme alındığı sıralarda, Moskova 
Kerç boğazını fiilen kapatmıştı. Ayrıca, Rusya’nın Ka-52 taarruz 
helikopterleri ve Su-25 tipi uçakları Azak Denizi üzerinde 
devriyelerini artırmışlardı.

Kerç Boğazı, incelemeye konu bölgenin en dikkat çekici 
merkezlerinden biri. Zira, Azak Denizi ile Karadeniz arasındaki 
tek bağlantı bu noktadan sağlanıyor. Boğaz, Ukrayna açısından 
vazgeçilmez. Çünkü, bir dönem Rusya destekli ayrılıkçıların 
yoğun faaliyetlerine sahne olan Mariupol başta olmak üzere, 
birçok kentin dünyaya açılan kapısı konumunda. Ayrıca 
Ukrayna, Kırım’ın kaybedilmesi sonucu önemli limanlarını 
yitirdi. Bu nedenle elinde kalan limanların korunması ve 
dünyaya açılması ciddi bir milli güvenlik önceliği.

Açıkçası, gerek iç siyasi dengeler gerekse bölgesel konjonktür, 
Rusya-Ukrayna çatışmasının hibrit harp durumundan devletler 
arası savaş durumuna evrilmesi için uygun. Savaşın fitilini ise 
iki kategorik aktör ateşleyebilir. Bunlardan ilki, vahim bir hata 
yaparak geri dönülemez gelişmelere neden olabilecek taktik 
düzeydeki bir komutan, diğeri ise rakibin tepkilerini, niyetini 
ve kararlılığını yanlış hesaplayan bir istihbarat analizcisidir. 
Çatışma alanı Ukrayna’nın doğusundaki meskun mahallerden 
Azak Denizi’ne uzanırken, uluslararası toplumun ya da her 
iki başkentin dinamik gelişmelere anlık olarak müdahale 
edebilmesi her durumda mümkün değil.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

HABER ANALİZ
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Dünyanın en saçma futbol organizasyonu 
mart ayına kadar olmayacak. Mart 
ayına kadar olmayacağına mı sevinelim, 
Lucescu’nun mart ayına kadar görevde 
kalacağına mı üzülelim? Çünkü en son basın 
toplantısında; ‘’Umarım mart ayına kadar 
Türk oyuncular kendi takımlarında oynar’’ 
dedi. Öz güvenine hayran kaldım. Uluslar 
liginde İsveç ile oynadığımız maçtan önce 
birkaç oyunculardan yakındı. Almadığı 
isimlere bakınca, hiç hak vermedim.

İsveç mağlubiyeti sonrası da yine ‘’Türk 
oyuncular takımlarında oynamıyor’’ diye 
başladı MR bahane! Sen ligin en az gol yiyen 
kalecisi Mert’i almıyorsan, gençleştirme 
diye söylenip Abdulkadir’i Ozan Kabak’ı A 
takıma çağırmıyorsan, Göztepe’de müthiş 
çıkış yapan Yasin ve Halil yerine, o mevkinin 
oyuncusu olmayan ve yeterli performans 
vermeyen Hakan Çalhanoğlu ısrarla 
oynuyorsa, kimseye laf anlatamazsın hoca! 
Zaten Hakan Balta gafı ile zirve yaptı. Üzerine 
herhangi bir takım ile sözleşmesi olmayan 
Volkan Şen ile de süsledi. Hala menajer işleri 
peşinde. Merak ediyorum; Mert Müldür’ü 
kaç kere seyretti? Canavar gibi Barış Yardımcı, 
Ertuğrul Ersoy varken. Malatyasporlu Sadık 
mesela. Çok güzel alay ediyor bizimle…

Hadi Lucescu’yu geçtim, futbolseverler de 
geçmişte yaptıkları kendince haklı eleştirileri 
unuttu. Hani Fatih Terim için kullandığınız 
maaş şikâyeti vardı, ne oldu hiç dile 
getirmiyorsunuz? Fatih Terim’in %65 başarı 
oranı varken bunlar konuşuluyordu da %23 
başarı oranına sahip Lucescu için neden 
konuşulmuyor? Lucescu’yu neden geçtim 
çünkü suçlu o değil! Onu orada tutanlar! Hiç 
yazılı ve görsel basında, Yıldırım Demirören 
gitsin diyen görüyor musunuz? Benim gibi 
üzerine basa basa! Belki de Rumen teknik 
adam bu yüzden tutuluyor. Onu konuşsunlar 
bizi değil diyorlardır!

Neymiş, yaptığımız kritikler zarar veriyormuş. 
Size gidin diyoruz ne kritiği Allah aşkına? 
Sevgili okurlar, acaba 2008 yılından beri Milli 
heyecan diye bir his hatırlıyor musunuz? 
Sahi nasıl bir şeydi var mı anımsayan? İzlanda 
maçı var ve deplasmanda alınan İsveç 
galibiyeti, o kadar… TFF çatısı altındaki o 
zihniyet 2011 yılından beri her türlü skandalı 
gerçekleştirdi. İnanın Milli takımla ilgili 
güzellikleri unutturacak noktaya getirdiler. 
Teknolojiyi bile istedikleri gibi kullanıyorlar. 
Hukuksuz haksız icraatlar ile insanları sokağa 
döküyorlar. Bildiğiniz futbol üzerinden 
huzursuzluk yaratma gayreti bu. Kimse çıkıp 
bu işe dur demeyecek mi?

Lucescu tamamen gündem değiştirme 
elemanı. Sürekli onu konuşup asıl 
sorumluları unutmayın! Dört yıl yan yana 
oturdukları Fatih Terim ile uğraşıyorlar 
şimdi. Kovmasaydınız o zaman! Hoca ‘’Çok 
kritik dönemdeyiz, şimdi ayrılık olur mu?’’ 
dediğinde ısrar etmeseydiniz, tazminat 
vermek zorunda kalmazdınız! Hakkını aldı 
diye koskoca Galatasaray camiasını karşısına 
alamazsınız! Galatasaray ile uğraşacağınıza, 
bakın bakalım Ukrayna maçı ekranlardan 
ne kadar reyting almış! Tribünlere gelenler 
ne diye haykırmış! Gelenler de tartışılır ya o 
ayrı konu. Neden izlesinler? Göz bebeğimize 
küme düştü diye başlık attırdılar! Yalandan 
birkaç kişi istifa etseydi bari.

Ben böyle yüzsüzlük böyle vurdumduymazlık 
görmedim!

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en 
berbat futbol federasyonu başkanı ve 
arkasındakilere daha ne kadar tahammül 
edeceğiz bilmiyorum. Görünen o ki elinde 
yetkisi olanlar da harekete geçmeyecek. 
Tek bir futbol zevkimiz vardı o da TFF çatısı 
altındakiler tarafından yok edilmek üzere. 
Allah hepimize sabır versin…
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Gülsemin KONCA
simgedergi@.gmail.com

Kursağımızda kalmış hevesler,
içimize akan göz yaşları,
sessizce uğurladıklarımız,
kağıda değil kalbimize
yazdığımız mektuplar var bizim.
Ve nasip deyip sustuklarımız...

Kurduğum hayal yerle bir olur bazen. 
Onlarca parçaya bölünür...
Ve ben her bir parçayı yeniden 
yeşertir, büyütür; bir hayalden 
onlarca hayal çıkartırım. 
Ne demişler “ümitvar olunuz” Allah 
var, gam yok der susarım.

Sessizlik en güzel sestir
ama duyabilene…
İnsan susmaktan yorulur mu?
Evet sessizliği anlaşılmıyorsa yorulur.

Bazen gitmek gerekir,
sağlam adımlarla geri gelebilmek 
için. Uzaklaşmak gerekir, daha yakın 
olmak için. Bir süre susmak gerekir, 
konuşabilmek için.

Konuşmanın faydasını anlayabilmek 
için susmak, kelimelerin anlam 
kazanabilmesi için susmak gerekir. 
Gereksiz konuşmaların boşluğunu 
doldurmak için susmak.
Konuşarak sohbeti karartmamak 
için susmak. Sessizliğin aydınlığını 
görmek için susmak. 

Sığ bir söz yerine, derin derin susmak. 
Anlamını yitiren harfler yerine,
harf kullanmadan suskunluğumuzla 
konuşmak. Saatlerce konuştuklarımızı 
anlamayanlar yerine,
kısacık sessizliğimizi anlayanlara 

susmak.

Bir elif miktarı değil, dört elif miktarı 
susmak. Dilinle değil, gönlünle 
susmak. Duymak için susmak.
Bazen zaruriyet olduğu için susmak. 

Sus gönlüm. Her susmaların sabrın 
olsun, dua’n olsun, yakarışın olsun, 
umudun olsun.
Nasibin sana ulaşıncaya kadar, duanın 
kabulunun sebepleri oluşuncaya 
kadar sus…

Gönlüm sus…

Gülsemin Konca
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‘Elektrikli traktör konusunda prototip çalışmalarına başladık’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Elektrikli traktör konusuna, aslında Türkiye’de de çok büyük bir 
sanayimiz olmasına rağmen, çok da hazır olmadığımızı gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına 
başladık.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, elektrikli 
traktör konusunda prototip çalışmalarına başladıklarını 
bildirdi.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi 
Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarımda 
daha fazla teknolojinin ve verimliliğin kullanılması 
gerektiğini söyledi.

Çiftçinin en büyük girdi maliyetlerinden birinin 
mazot olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, “Mazotla 
ilgili taleplerin ardı arkası kesilmiyor. Dünya bu kadar 
elektrikli araçları konuşurken, ‘neden elektrikli traktör 
olmasın’ dedim. Hemen büyük üreticileri çağırdım ve 
bu elektrikli traktör konusuna, aslında Türkiye’de de 
çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen, çok da 
hazır olmadığımızı gördüm. Bu konuda şimdi prototip 
çalışmalarına başladık. Bunlara da devam ediyoruz.” 
diye konuştu.

Pakdemirli, tarımda tohumun çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, Türkiye’nin sertifikalı tohum 
yeterliliğinde dünyada 11. sırada olduğunu kaydetti.

Başarının anahtarının sulama olduğuna işaret eden 
Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Dünyada yeni konuşulan bir şeyden bahsedeceğim; 
yer altı barajları. Sulama ile ilgili baraj yaptığınız zaman, 
o işin kamulaştırması var, çevresel etki değerlendirmesi 
var, birçok konu var. Hakikaten işler de çok uzayabiliyor. 
Ama bir şekilde eğer yağmur sularını bir yerden 
besleyip, yer altında biriktirip, onu da bir şekilde ufak 
bentler yaparak çekmenin bir yolunu bulabiliyorsanız, 
bu yer altı barajlarının çok büyük katkısı var. Doğaya da 
tahribatı yok. Özellikle de barajı yaptığınız da barajda 
çok ciddi bir buharlaşma problemi oluyor ama burada 
buharlaşma problemi de olmuyor. Hiçbir şekilde 
de doğaya zarar vermemiş oluyorsunuz. Bu konu, 
dünyada Avustralya dahil olmak üzere birçok ülkenin 
daha yeni yeni duymaya başladığı bir konu. Türkiye’de 
de az da olsa örnekleri olan bir konu. Bu konu üzerinde 
çalışmaya devam ediyoruz.”

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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sentugtigin@gmail.com

Her insan dünya ömrünü en iyi şekilde 
değerlendirmek için devamlı  planlar 
yapmakta ve bu yolda imkanları dahilinde 
çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Ömrümüzü 
nasıl geçirmeliyiz diye planlamalar yaparken 
internet sitelerinde ulaştığımız bazı bilgiler 
bizleri çok etkiliyor.

Güneş her gün herkesin üzerine eşit 
doğmaktadır ama gül başka leş başka 
kokmaktadır. Apple’ın kurucusu ve dünyanın 
en zengin kişilerinden biri olan Steve Jobs 
hayata gözlerini kapamadan önce yazdığı 
aşağıdaki son yazı bizler için ne kadar 
anlamlı acaba?

‘’İş yaşamında büyük başarılara ulaştım. 
Kimilerinin gözünde yaşamın başarısının 
simgesi, fakat işin dışında çok az neşem 
oldu benim. İşin sonunda zenginliğim 
alışmış olduğum hayatın bana getirdiği 
tek gerçeklik. Ölümle yüzleştiğim şu anda, 
yatağımda uzanıp hayatımı gözlerimde 
canlandırırken,   fark ettim ki gururlandığım 
bilinirliğim ve servetim ölümün karşısında ne 
kadarda anlamsızmış. Kaybedilen maddesel 
şeyler bulunabilir yada yerine başkası konur 
fakat kaybedildiğinde bulunamayacak tek 
şey varsa o da YAŞAM. Şu an hayatınızın hangi 
sahnesinde olursanız olun, zaman ile, o sahne 
perdesinin kapanması ile yüzleşeceksiniz. 
Ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza çok kıymet 
verin ve sevin. Kendinize iyi davranın ve 
insanlara değer verin. Yaşlandıkça ve umut 
ediyorum akıllandıkça fark ediyoruz ki, 300 
dolarlık saatte 30 dolarlık saatte  aynı zamanı 
söylüyor. İç huzurun bu tarz şeylerle elde 
edilmediğini anlıyorsunuz. İster first class 
ister ekonomi uçun bilin ki o uçak düşerse 
sizde düşeceksiniz. ’”

Charlie Chaplin’in aşağıdaki iki cümlesi de 
bizler için ne kadar anlamlı acaba?

‘’Bu dünyada hiçbir şey kalıcı değil. Hatta 
sorunlarımız bile. Hayatta en çok boşa 
harcanan gün, gülmediğiniz gündür.’’ 

Peki biz bu ömrümüzü nasıl geçiriyoruz?

İnsanların genellikle ömürlerini;  28.3 yılı 
uyuyarak, 10,5 yılı çalışarak, 9 yılı televizyon 
karşısında ve sosyal medyada, 6 yılı ev 
işlerinde, 4 yılı yemek ve içme, 3,5 yılı 
eğitim, 2,5 yılı kişisel bakım ve hazırlık, 2,5 
yılı alışveriş, 1,5 yılı çocuk bakımı ve 1,5 
yılı ulaşımda geçirmekte  olduğu tespit 
edilmiştir.   Yine Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonunun 2017 yılı verilerine göre dünyada 
ortalama yaşam süresi erkeklerde 70 yıl, 
kadınlarda 74 yıl olduğu tespit   edilmiştir.

Bu tespitlere  göre ömrümüzde gerçek vakit 
ne kadar acaba?

  Eğer her gün gökyüzünde ayı görebiliyorsan, 
Allahımızın güzelliğini görürsün, eğer 
güneşi görebiliyorsan, Allahımızın gücünü 
görürsün ve aynada kendini görüyorsan 
Allahımızın yarattığı en mükemmel şeyi 
görürsün.

Peki peki bizler  dünya hayatlarımız için 
devamlı planlar yaparken ve bize bu hayatı 
veren ve de bizlere bu hayatı  yaşatan 
Allah’ımıza öbür dünyada hesap vermek 
ve öbür dünyamız için  planlamalar  ve de 
çalışmalar yapıyor muyuz? Atalarımız bu 
konuda ne güzel tespitlerde bulunmuş; ‘’Hiç 
ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş 
gibi ahirete çalışın’’

Sözün özü; her insan  Allah tarafından 
kendisine verilen zamanın  pilotudur.   
Hepimiz bu dünyadan geçen turistleriz.     
İnsanların bu dünyada sahip olduğu en 
büyük servet akılla kullandığı ömürdür.  Bu 
dünyadaki  akıllı kişi ise hem bu dünyası hem 
de öbür dünyası için planlama ve çalışmalar 
yapandır. 

Tuğtigin Şen 
Araştırmacı



46 EKİM - KASIM 2018 - YENİ SAYI: 4

POLİTİKA

Çevrenin korunmasına yönelik teklif yasalaştı
Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi gibi düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanan 
cezanın artırılması, yeni imar planlarında bisiklet yollarının zorunlu tutulması gibi düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı.

Plastik alışveriş poşetleri en az 25 kuruştan satılacak
Plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her 
metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak.

Kanuna göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, 
depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacak.

Kanunla, üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin bireysel olarak atık toplama faaliyetlerini yapabilmeleri ve yetkilendirilmiş kuruluş 
oluşturma yükümlülüğü zorunlu olmaktan çıkarıldı.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara bin 250 lira ceza verilecek
Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen 
standartlara aykırı emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak.

Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan 
motorlu taşıt sahibine bin 250 lira, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen 
şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5 bin lira, belge 
olmadan emisyon ölçümü yapanlara, belgelerde tahrifat yapanlara veya sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Diğer idari para cezaları
Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için, piyasaya sürenlere ton başına 100 lira, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış 
noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek.

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile sulak alanlar için belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatı birimlerince idari yaptırım uygulanacak.
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Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, 
kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik sağlanacak.

Geri kazanım katılım payı
Plastik alışveriş torbaları için satış noktalarından 15 kuruş, lastik, akümülatör, piller ve araç bataryaları, otomotiv pilleri, madeni yağ, 
bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya (televizyon, küçük ev aletleri, buzdolabı ve soğutucular gibi beyaz eşyalar) piyasaya sürenlerden, 
ithalatçılardan belirtilen miktarlarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

Bu ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin, eşyanın ithalatıyla birlikte gerçekleşmesi halinde, geri 
kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilecek. Listedeki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında 
artırılarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olacak.

1 Ocak 2021’den itibaren zorunlu olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını, 1 Ocak 2021 
tarihinden itibaren zorunlu tutacak. Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satış noktaları, depozito uygulaması toplama sistemine 
katılım sağlayacak.

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında 
kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri
Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasına, “otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak”, 
“otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak” ve “karayollarına yaban 
hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde uyarıcı levhalar koymak” eklendi.

Nitelikli yapılaşma için sınıflandırılmış yetki belgesi
Kamu kurum ve kuruluşlarınca inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin hizmet alımı yapılmış ise inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her 
türlü fenni mesuliyet, kamu kurum ve kuruluşu adına danışman firmanın mimar ve mühendislerince üstlenilebilecek. 

Nitelikli yapılaşmanın sağlanabilmesi ve müteahhitlerin ihtisaslaşmasının sağlanması amacıyla yetki belgeleri, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca sınıflandırılacak. 

Ruhsatsız veya mevzuata aykırı başlanan yapılar, idare tarafından tespit edildiğinde mühürlenecek ve inşaatı durdurulacak. Ruhsata 
bağlanamayacağı veya aykırılıklarının giderilemeyeceği anlaşılan yapılar, bir aylık süre beklenmeden belediye veya valilikçe yıktırılacak. 

Bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu olacak
1 Haziran 2019’dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet 
park istasyonları zorunlu hale gelecek. Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

Yürürlükteki 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları, 5 yıl içinde üst ölçekli çevre düzeni planı veya nazım imar planına dönüştürülecek. Bu 
süre içinde planlarda revizyon yapılamayacak.

Yenilenebilir enerji üretim santralleri
Kıyıda ve denizde, uygulama imar planı kararı ile enerji iletim hatları yapılabilecek. Denizlerde, imar planı kararıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilecek. 

Yazılı uyarı, idari para cezası ve lisans iptali 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetleyebilecek. Görevlerini gereği 
gibi yerine getirmemeleri durumunda, işlenen fiilin ağırlığına göre yazılı olarak uyarı, idari para cezası ve lisans iptal cezası uygulanabilecek. 

Harç muafiyeti 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, 
kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek. 

Dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek için yeni yapıların ilk satışlarında harç muafiyeti getirilecek.

Bakanlık, riskli alanlar rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki uygulamalarda faydalanılmak üzere, özel kanunlarla 
öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dahil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye, bu 
standartları plan kararları ile tayin etmeye ve özel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve 
onaylamaya yetkili olacak.

Kanunda, mahalli idarelerin İçişleri Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanması dolayısıyla bazı teknik düzenlemeler de yer 
alıyor.
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UMUDUN ADI BERÇEM!

Adı : Berçem TÜNER
Yaşı: 24
Doğum yeri Yüksekova
Doğuştan yüzde 95 görme engelli.

Berçem gibi kendisinden iki yaş küçük  
kardeşi Sözdar da görme engelliydi. Sözdar 
9 yaşında iken bir trafik kazasında hayatını 
kaybetmişti. 

Berçem TÜNER, Üniversite sınavlarında 368 
puan alarak İstanbul 7 Tepe Üniversitesi PDR 
Psikoloji danışmanlığını kazandı. Berçem’e 
GETEM’de (Görme Engelliler Teknoloji 
Eğitim Merkezinde gönüllü okuyucular 
katkı sundular. Bu blokta bazen makalesi 
yayınlanıyor. Dersaneye de giden Berçem, 
bilgisayarı çok iyi kullanıyor. Ses kayıt 
cihazı vasıtasıyla arkadaşları seslendirme 
yaparak kendisine kitap okuyarak da katkı 
sunabiliyorlar. Sadece yüzde 5 görme şansı 
olan Berçem TÜNER, memurluk sınavında 
ise 87 puan alarak herkesi şaşırtmayı başardı. 

Berçem TÜNER, hayat dolu biri. Hoş sohbeti, 
espritüel, candan herşeyi kalp gözüyle 
net görebilen ve his eden yürekli bir 
kardeşimizdir. En büyük şansı ailesidir. Ne 
yapmaya karar verirse ailesi onay veriyor. 
Berçem ile Yüksekova ilçesinde Vezirli 
köyünde biraraya gelerek sohbet ediyoruz. 
Gözleri bana bakar gibi sabit duruyordu 
ama kalbi tüm aydınlığıyla bana bakıyordu. 
Yüzde 95 görme engelli birisinin hayat ile 
bu kadar barışık olmasının sırrını sordum; 
“Ben kendimi kör kabul etmiyorum. Bana 
kör diyenlere de ben acıyorum. İstanbul’da 
körler okuluna gittim. Benden çok 
daha berbat durumda olanları gördüm. 
Duyabiliyorum, konuşabiliyorum, kişisel 
bakımlarımı günlük yapabiliyorum.  Halime 
şükrettim. Benim gibi görme engelli olan 
kardeşim Sözdar öldüğünde dünyam yıkıldı. 
O benim göremediğim ışığımdı. Görmeyen 
gözlerden akan yaşların rengi ve ölçüsü 
farklıdır. Biz onunla ikiz gibiydik.”…

Berçem ile sohbet ederken içim açıldı. O 
kadar tatlı ve içten ki onu günlerce bıkmadan 
dinleyebilirdim. Kitaplar üzerine sohbet 
ettik. Sayısız kitap okuduğunu (aktarma 
yoluyla) söylüyor. Jose Saramago’nun körlük 
kitabını okuyup okumadığını sordum. Kitap 
ilk çıktığında okuduğunu ve başarılı bir yapıt 
olduğundan söz etti.

Berçem’in beni en çok etkileyen sözü şu 
oldu; “Ben görmek istemiyorum. Aydınlığa, 
ışığa alışık değilim. Görmek demek hayata 
sıfırdan başlamak demektir. Ben buna hazır 
değilim ve istemiyorum”…

Berçem TÜNER, yaşama direnmenin 
sembolüdür. Kalp gözü ışığının kanıtıdır. 
İstanbul’da üniversiteye başladı ve kendisine 
burs desteği verecek hem gözü hem de 
gönlü açık yürekli insanlara ihtiyacı var. 

Yazmayı da çok seven Berçem’in not blokuna 
bir göz geçirdim. Ve işte bir makalesini 
olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum: 

“MERHABA BEN MELLE ESPERERER”

Neden bu ismi seçtiğimi merak edecek 
olanlara açıklamak istiyorum. İsim Fransızca, 
Fransız aşığı değilim ama bu mahlası çok 
sevdim. Melle: Matmazer demek. Esperer 
ise umut demektir. En çok da Esperer umut 
için seçtim. Çünkü beni ayakta tutan ve 
güçlü kılan, hayata tutunmamı sağlayan 
tek şey umudumu hiç yitirmemiş olmamdır. 
Her zaman en güçlü silahım umut oldu. Ne 
demiş Yaşar Kemal; “Hayat umutsuzluktan 
umut yaratmaktır”… Maalesef ki hayatla, 
insanlarla hep savaşmak zorunda kalıyorum. 
Doğuştan gelen ve tavukkarası adı verilen 
bir hastalık nedeniyle görme yeteneğim 
yok. Her zaman insanların acı dolu 
bakışlarına maruz kalıyorum. Hayata bir 
sıfır başladığımı söyleyemeyeceğim. Ben 
asla engelimi sorun olarak görmem. Tam 
tersi, iki sıfır önde olduğumu düşünüyorum. 
Çünkü ben gözlerimle değil, hislerimle, kalp 
gözümle görüyorum. Ne yazık ki insanların 
çoğu böyle düşünmez. Gözler dünyaya 
açılan penceredir derler. Engelimi benim 
için büyük bir sorun olarak görürler. Fakat 
bu böyle değildir. Hisederek, dokunarak 
duyarak görmenin güzelliğini anlamalarını 
bekleyemem zaten. Kimse ışığı hayal ederek 
aydınlanmaz. İnsanı aydınlatan karanlığı 
idrak etmesidir demiş Carl Gustav Jung.
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Hiçbir şeyin özünü gözler görmez. Gözleriyle görebilenler gözlerinin kamaşmasına izin verir ve böylece duygularıyla 
duygularını köreltirler. Körleri anlamak için gözlerini kapatırlar fakat bu hiç doğru değildir.

Çünkü gözleriyle görebilen bir kişi bütün yoğunluğunu gözlerine verir. Birden karanlık çökünce hayat durur. Ne yapacaklarını 
bilemezler. Bu nedenle de körleri yanlış tanırlar. Acıyarak bakar ve şöyle düşünür çoğu: Belki de görmeği ne kadar çok 
istiyorlardır. Ağaçlar, evler, insanlar… Görecek ne kadar çok şey var. Kendilerini çok ayrıcalıklı hissederler ve ellerini açıp 
şükrederler. Onların karanlık gördüğü dünyanın, asıl gerçek dünya olduğundan habersiz. Helen Keller’in de dediği gibi “Hiçbir 
ışığın aydınlatamadığı biricik karanlık, bilgisizlik ve duygusuzluk denilen sonsuz karanlıktır”… 

Büyük bir kitap sevdalısıyım. Bu hayatta en büyük zevklerimden bir tanesi kitap okumaktır. Hemen hemen vaktimin yüzde 
yetmişini kitap okuyarak geçirdiğimi söyleyebilirim. Film izlemeyi de çok seviyorum. Maalesef ki her filmi izleyemiyorum. 
Çünkü çoğu filmin Türkçe dublajı bulunmuyor. İnsanlarla sohbet etmeyi çok severim. Onları dinlemeyi, dertlerini paylaşmayı, 
acılarına, sevinçlerine ortak olmak çok hoşuma gidiyor.

Çok fazla hayalperest bir insanım. Küçücük bir kelimeden bir roman türettiğimi söyleyebilirim. Köşeme çekilmek, hayal 
dünyasına dalmak, empati kurmak en büyük zevklerim arasında yer alır. Bu arada izlemek, okumak sözcüklerini kullanmışım. 
Ağız alışkanlığı, onlardan kastım dinlemektir.”…

Herkes aynı anda geceyi yaşar. Ama herkesin karanlığı başkadır. Berçem, gözleri açık ama kalp gözü kör olanlara bir uyarıdır. 
Berçem, yaşama tutunmanın, umudun en güzel örneğidir. Karanlık dünyanda gizlenen ışığın kaybolmasın güzel insan…
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Eğitim sistemi, bir devlet için en önemli hususların başında gelir. Ezelden ebede, bir 
milletin varoluşu ve geleceğe güvenle bakması eğitim sektöründeki modernleşme 
ile mümkün olur.

Ülkemizde yıllarca eğitim sistemi üzerine çok farklı modeler denenmiş, halihazırda 
sistem arayışı devam etmektedir. Ancak burada eğitim sisteminin ne olacağının 
cevabı, hangi seviyedeki öğrencilere ne tür bir örgün eğitimin uygulanacağına 
ilişkin olmalıdır. Zira anaokundan, üniversiteye kadar pek çok seviyede farklı 
boyutlarla sistem ele alınmalıdır.

Burada klişeleşmiş literatür anlatımlarının dışında farklı örgün eğitim sınıflarında, 
eğitim sisteminin genel karakteri ve davranışının ne olacağı sorununu kısaca 
irdeleyeceğim.

a) Anaokulu Eğitimi: Bu seviyedeki eğitimde temel insani melekelerin, temel toplum 
davranışlarının çocuğa kazandırılması gereklidir. Bu da daha çok oyun yöntemiyle 
yapılmalıdır. Okul öncesi yaşlardaki bireyler, okuldan soğutulmadan, çok az bir 
disiplinle, kendine yetecek temel bilgileri öğrenmelidir. Bu yaştaki çocuklar ben-
merkezcil düşünürler, oysa ki; küme çalışmalarıyla bireyler, kendilerinin sosyal bir 
yapı içinde olduğunu kanıtsayabilirler.

Üstünü çıkarma giyinme, ayakkabılarını bağlama çıkarma, kendi başına yemek 
yiyebilme, fikrini küme içinde söyleyebilme ve diğer bireylerin fikrini dinleyebilme 
ve fikir yürütebilme, tuvalet adabını öğrenme, iyi ve kötü arasında fikir oluşturabilme 
ve toplum aidiyeti hususunda bir fikir oluşturabilme bu eğitimin içerisindeki örnek 
unsurlardır.

b) İlköğretim: Yıllardır ilköğretimin başlangıç yaşı ve süresi tartışılagelmiş ve 
hala bu durum uzmanlarca tartışılmaya devam etmektedir. Ancak; burada genel 
bir çerçeve oluşturmaktan ziyade, ana/babaların çocuklarını gözlemleyerek 
ve anaokundan gelen geri dönütlerle ilköğretime başlatılması büyük önem 
arz etmektedir. Zira bu basamaktaki verilen erken yaşta okula başlama kararı 
ileride bireyde aşırı doygunluk yapabilir, kas ve kemik gelişiminin her bireyde 
ayni ilerlememesi yazıya geçişte sıkıntı oluşturabilir ve bu da bireyi eğitimden 
soğutabilir. Bu açıdan anaokulu ve ilköğretimin ilk sınıflarındaki rehberlik 
çalışmaları olağanüstü öneme haizdir ve maalesef ülkemizde en zayıf olarak bu 
hizmetler okullarda yürütülmektedir.

Bu konuda birey birey sorunlar ve gelişimler ele alınmalı, genelleştirilmelerden 
kaçınılmalıdır. İlköğretimin ikinci ve sonrası sınıflarında ise kavramsal öğretimler, 
milli ve genel tarih, edebiyat, müzik, güzel sanatlar, beden eğitimi, fen ve matematik 
konuları özenle seçili halde öğrenciye sunulmalıdır. Bilhassa ilköğretimin ikinci 
sınıfından itibaren okul disiplini ve ödev yapma alışkanlığı kazandırılarak 
kümeleşmelşer yapılarak grup içindeki görev sorunluluğunu yerine getirebilme 
ve bu melekeleri geliştirebilme üzerinde durulmalıdır. El yazısı gibi kalıplaşmış 
yazı kurallarını kullanma insanlığın doğuşundan buyana karşılaştığımız alfabe 
çeşitliliği ve dil eğitimi evrelerine terstir. Ancak; yazı yazım biçimi, kişisel olursa 
birey toplumda kendini daha açık ifade edebilir, bu sebepten gelişmeye bireysel 
açıdan katkı oluşabilir. 

Gelecek yazımızda eğitim konusunda diğer tematik süreçlere eğileceğizİç
im
izd

en
Prof. Dr. Erol KURT
Avrupa Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri Konferansı Başkanı
Gazi Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Öğretim Üyesi

simgedergi@gmail.com
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Şehir ve Adam
Bireyler ve toplumlar ilk teknolojiyi bulana kadar 
avcı toplayıcı olarak doğaçlama (Göçebe) yaşamış. 
Yerleşik (köy devle ti) yaşamından aşirete, aşiretten 
devlete, devlet ten de bölgeselliğe, oradan da 
uluslaşma süre cini ve çelişkilerini yaşayarak bugünkü 
şehirlere gelmiş.

Çok partili dönemden bu yana yerinde yönetimler 
için seçtiklerimiz ise yerel demokrasiyi ve Belediye 
hizmetlerini bize hep “mış” gibi sunmuşlar. 
Haliyle hizmetler de adaletle yerini bulmamış. 
Peki giderilemeyen bu yanlış hizmetlerin sebebi 
kimlerdir? Sadece yönetenler mi, partizanlık yapıp 
yetersiz kalmışlar? Uygulanan sistem mi yanlış?  
Yoksa asıl müsebip, oturduğu şehriyle ilgilenmeyen, 
vurdumduymaz şehirliler mi? Şehrin artı değerle-
rinden şehri yönetmeyi, giderek bir kısım asayişini 
(şehrin polisi ve askerini), sağlığını, bir kısım vergisini, 
kültürünü, orta ve uzun vadede şehirlinin yerli, ülkesel 
ve evrensel eğitimini üstlenmiş veya üstlenmesi için 
alt yapısını hazırlayacak olası ekipleri kimler seçiyor. 
Ya da nüfu sunu, sanayisini, eğlencesini, güvenliğini, 
sağ lığını, alınacak vergisini v.b. her türlü demografik 
yaşamını ele alıp hemşerisine bu hizmetleri belli 
merkezli, organizeli ve bir cazibe içinde sunmak 
zorunda olan bu sivil, yerel seçilmişlerimizden, ne 
kadar haberdarız.

Yerel ve genel yasaları ve teknolojileri bizden ilerde 
olan ileri kapitalist devletlerin Metropol şehirlerinin 
yerel yönetim şekillerinden söz edilince; bizdeki 
kimi siyasetlerin ödü kopuyor. Oturduğu kariyer 
koltuğu veya ayağının altındaki toprak kayıyor. Ve 
şöyle bağırıyor; “Bunlardaki yönetim şekli bizi böler.” 
korku ve kabusuyla yerinden zıplayan siyasetçi 
varakparelerimiz, cahil hamaset kahramanlarımız, 
post modern, ultra milliyetçilik yapıyorlar. Ama 
Başkanlık Sistemi ile artık  Amerika ve bir kısım Avrupa 
devletlerindeki, “Kentsel Eyalet” (Kentsel Özerklik) 
yönetimlerine benzer, Amerikanvari modern üst 
kimlikli “Türkiyeli” devlet tezini yaşama geçirmenin 
yol işaretleri görünecek.

Bakınız, bugünkü Batı demokrasilerinde “özerklik” 
statüsündeki şehirlerin veya bölgelerin sakinleri 
birçok yerel ya salarını kendileri belirleyip, kendileri 
onaylıyor. Bazılarını da merkezi hükümete 
onay için gönderiyor. Lakin bizim alimimizin de 
akademisyenimizin de siyasetçimizin de hamasette 
cahilimizle aynı duygulardadır. “Özerklik”, 
“federalizm” kelimelerini duyunca adeta; ” kedi 
görmüş fare”ye dönüyorlar. Oysa, en eski savunma 
ortağımız ABD’den, yeni flörtümüz Rusya’dan, 
Muhteşem Osmanlı yönetimi tarihinden yüzyıllarca 
ve kronik seküler rüyamız ABD (Avrupa Birleşik 
Devletleri) de onlarca yıldır “kentsel” veya “idari 
federalizm” yönetimiyle yönetiliyor. Buralarda ne 
bölünme sorunu var ne ayrılma. Doğrusu biz de ABD 
(Av. Birleşik Devletleri) rüzgarıyla o ortamı yaratmaya 
değil, o ortama doğru sürüklene sürüklene yol 
alırken de kendimizi tekrarlayıp duruyoruz. Irkçı 
şoven bataklıklar da milliyetçiliği bile kirletip 
demokrasi kıyılarına varamıyoruz. Çoğu partilerin 
Genel Merkezi, statü kocu devlet gibidir. Bürokratik 
devlet oli garşisinden yakınsalar da asıl statükocu, asıl 
oligarşi, birer Parti Devleti haline gelmiş parti Genel 
Merkezleridir. Onlar da tabanın sesini duymayınca 
siyaseten yaptıklarını, kararlarını ancak medya da 
paylaşınca, vatandaş da görmüş oluyor.

Nasıl mı? Bakınız yerel seçim çalışmaları hızlandı. 
Aday adayları başvurularını  yapacak. Ama şehir, ilçe, 
belde sakinlerinin yine tanıyabildi ği, anlayabildiği 
adayı değil, partinin öne çıkaracağı Başkan adayına, 
il ve belediye meclis adaylarına oy verecek. Onun 
içindir ki, aday adayları partisinin yerel tabanına 
değil, partisinin genel merkezine koşuyor. Milletvekili 
adaylığı nasıl kazanılıyorsa, Belediye başkan adaylığı 
da o yola odaklı sanki. Aday adayları haksız da değil. 
Her aday adayı, ‘Parti Devleti’ne dönüş müş Genel 
Merkezinden “icazet” bekliyor. Aday adayların 
yaptıkları veya yapabilecekleri önemli değil. Onlar 
da seçilme nedenselliklerini göz ardı edip so nuçla 
uğraşıyorlar. Çünkü, her şey gösterme liktir. Hizmete 
aday olanın nedenselliği, kalitesi, eğitimi, kültürü, 
yapacağı hizmet için, para ve insan kaynağının, plan 
ve projelerinin kıymet-i harbiyesi yoktur. Çünkü parti 
devleti kimi gösterse o yeterli ve o tek donanımlı...

“Adamın Varsa, Senin Adam Olmana Gerek Yok.
(1)” diyen bu satırların yazarı, keşke bu Kelam-ı 
Kibarında böylesi dönemlerde haksız çıksaydı.
Parti yönetimlerindeki kronik, oligarşik yapı 
özünde ülkemizdeki parti içi demokrasinin de bir 
göstergesidir. “Kendi içlerinde ve işlerinde adaletli 
ve demokrat olmayanlar, demokrasiyi ve hizmette 
demokrasiyi getirebilirler mi?” diyenlere; “Başkanlık 
Sisteminin alt yapısı oluşana kadar sabredeceğiz” 
diyebiliyorum artık. Ve diyorum ki; muhterem Türk 
-Arap-Kürd-Çerkez-Süryani vatandaş; Gelin, bu 
yerel seçimlerde, ideoloji ve parti aramayın! Gelin, 
şehrinize, adam gibi bir adam ve kaliteli meclis üyeleri 
arayın! Evet, kendinize ve şehrinize bu anlamda bir 
iyilik yapınız.

Ha...“adam bulmak ta zor, şehirli de...” di yorsanız, 
lütfen bundan böyle Parti Devleti’nin yön temini de 
yönetimini de şurada, burada eleştirmeyin. Merak 
ta etmeyin. Çünkü Allahın emridir; her toplum layık 
olduğu yöneticisini bulur.   Tıpkı, toplum olarak 
layık olduğunuz Milletvekillerini bulduğunuz gibi. 
Size layık Başkanları ve Meclis üyelerini de nasıl 
olsa bulacaklar ve sunacaklar. “ Şeyh uçmaz, müridi 
uçurur.” denir ya. Ülkede ve Bölgede siyaset en 
basit şekliyle, Şeyh-Mürid, Ağa-Rençber, Patron-İşçi, 
Zengin-Fakir çelişkisinden artık yararlanamazken 
ülkede de; zarf nasıl görünürse görünsün mazruf 
çoktan değişmiştir. Biline. Tüm Partiler bir yana bence, 
Başkanlık Sisteminin alt yapısının oluşması için, Ak 
Parti Genel Merkezinin yerel demokrasi adaylarında 
kaliteyi ve temsilde yeteneği önemsemeli diye 
düşünenlerdenim.

Son sözüm de, Diyarbakırlı Hemşerilerimedir. Çok 
partili dönemin üzerinden üççeyrek yüzyıl geçmiş. 
Bu süre de Diyarbakırlılar belediyede sadece iki 
defa iktidar partilerini seçmiş. Geri kalanında hep 
muhalefetteki partileri seçmiş. Ol nedenle de hizmet 
alamamış.

Muhterem Diyarbakırlım, 31 Martta yine Belediye 
Başkanınızı seçeceksiniz. Bu defa, yani üçüncü defa 
iktidar partisine evet demenizi; “Şehir ve Adam” 
filminde ki Şehirli olmanızı, bekliyorum. Devlet 
Başkanı Sayın Erdoğan’dan da bu filmdeki Antoni 
Quinin gibi bir Belediye Başkan adayı bulmasını, 
bekliyorum. Ki bu Belediye Başkanı Diyarbakır’ımıza 
iktidar olanaklarıyla hizmet etsin.
(1)Siyaset üzerine Aforizmalar-1 kitabımdan
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SEÇİM İTTİFAKLARI NASIL OLMALIDIR?...

Mahalli seçimler yaklaştıkça; kimin hangi 
şartlarda nasıl kazanabileceği gibi konular 
tartışılmaya başlandı. Bu yarışı kazanmanın 
yolları araştırılıyor. Her ne kadar mahalli 
seçimlerde; hizmete aday kişinin bu seçimleri 
kazanmada belirleyici etken olacağı görüşü 
hâkim olsa da; asıl belirleyici unsurun siyasi 
partiler olduğu görüşü daha baskındır… 
Mesela; bazı yerlerde verilecek hizmetten 
önce siyasi görüşü öne çıkıyor. İzmir’e daha 
iyi hizmet edecek bir adayının siyasi görüşü 
nedeniyle daha az oy alacağı ve Cumhuriyet 
Halk Partisinin gösterdiği her adayın 
kazanacağına kesin gözle bakılması gibi…

Aslında bu görüş ve davranışa katılanlar 
kadar katılmayanlarda yok değil. Bu siyasi 
parti değil hizmet yarışı olmalıdır. Çankaya 
Belediye Başkanı için de; hep CHP’nin 
adayının kazanacağı söylenir. Bazı kesimler 
böyle düşünmüş olsalar da;  Alper Taşdelen 
gibi birçok kişi için bunu söylemek çok 
doğru olmaz… Bu sadece CHP’nin adayı 
için değil iktidar partisi ve diğer muhalefet 
partilerinin adayları içinde böyledir. Onların 
siyasi görüşlerinden çok yaptıkları hizmetler 
öne çıkmaktadır… Kendilerini aday gösteren 
siyasi partilerin sözcülüğünü değil seçildikleri 
bölgeye hizmet yarışına girmişlerdir… Alper 
Taşdelen sayesinde; Çankaya bölgesi kreşten, 
sanattan, spor tesislerinden, kurslardan 
tutunda park ve bahçelere kadar sayısız 
hizmete kavuşmuştur… Aldığı eğitim bu 
yönde olunca siyasi kimliği değil, mütevazılığı 
ve verdiği hizmetler öne çıkıyor… Çankaya’da 
ikamet etmemden dolayı Taşdelen’i 
örnek gösterdim. Bazıları ise bazı açılış 
ve toplantılarda sadece kendilerini aday 
göstermiş olan siyasi partilerin sözcülüğünü 
öne çıkartıyorlar… Bu da arzu edilmeyen bir 
durumdur.

Mahalli seçimlere sayılı günler kalınca; 
siyasi partilerde kazanma yollarını aramaya 
başladılar… Her ne kadar bu seçimle ittifak 
görüntüsü vermek istemeseler de; aylar 
öncesinden AKP –MHP ittifakı kurulmuş gibi 
görünüyor…
Devlet Bahçeli’nin “İstanbul’dan
aday göstermeyeceğiz”
yönündeki ilk açıklamasından; AKP’nin adayın 
destekleneceği gibi bir anlam çıkarılmıştı… 
Daha sonra her ne kadar ittifak içinde 
olmadıklarını, her yerden aday çıkaracaklarını 
açıklasalar da; gizli bir ittifakın yapıldığı inancı 
ağır basıyor…Her ne kadar gizli ve açık ittifak 
arayışı içinde olsalar da; büyük şehirleri 

kazanacak adayı belirleme hem iktidar hem 
de muhalefeti zorladığı görülmektedir… 
Melih Gökçek isminin gündeme gelmesi de 
bundan dolayıdır… Bundan önceki Ankara 
adayları Mansur Yavaş - Melih Gökçek 
arasındaki seçim muamması hala kafalarda 
soru işareti oluşturmaktadır… Bu nedenle; 
Ankara için Mansur Yavaş muhalefetin ortak 
adayı olmalıdır… Hangi partiden aday 
gösterilirse gösterilsin Ankaralılar Yavaş’a oy 
verecektir… Meral Akşener’in partisinden 
aday gösterilse daha isabetli olur… İstanbul 
adayı ise; her ne kadar Cumhurbaşkanlığına 
aday olmuş olsa da en güçlü aday Muharrem 
İnce’dir. Muhalefetin hep birlikte aday 
göstermesi durumunda İnce’de İstanbul’u 
alır… İzmir’de muhalefetin adayından çok 
CHP’nin göstereceği aday kesin alır… Adana, 
Osmaniye, Yozgat’ı MHP’nin adayları alır… 
Bazı yerlerde ittifakın adayı bazı yerlerde de 
siyasi partilerin göstereceği adaylar kazanır… 
Bunlar göz önüne alınarak aday gösterilmesi 
durumunda; istenilen sonuç elde edilir… 
Tabi iki adil ve hukuka uygun şaibesiz bir 
seçim yapılır sa… AKP’nin adaylarına gelince 
o bilindik simaların tekrar aday gösterilmesi 
durumunda kazanacaklarını sanmıyorum. 
Her ne kadar belediyecilik bizim işimizden 
yola çıkmış olsalar da; bazı belediyeler için 
bunu söylemek mümkün değildir…

Keşke; bu mahalli seçimlerde adaylar 
belirlenirken siyasi görüşlerine göre değil 
de, adayların Şehir ve Planlama konusunda, 
eğitimde, sanatta, kültürde ve buna benzer 
konularda aldığı eğitimler göz önüne 
alınarak tespit edilmiş olsa çok daha isabetli 
karar verilmiş olur… Hepsinden önemlisi de; 
yukarıda da bahsettiğim gibi adil ve hukuka 
uygun kafalarda soru işareti uyandırmayacak 
şaibesiz bir seçimin yapılmasıdır…
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Türk bilim insanı Prof. Dr. Murat Bozkurt ve ekibince, yurt 
dışından gelen hekimlere, kök hücre tedavisiyle yeni 
canlı dokuların geliştirildiği rejeneratif tıp yönteminin 
kullanıldığı cerrahi eğitimi veriliyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi 
ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı tarafından 2016 yılı 
Avrupa Birliği Erasmus + KA203 Yüksek Öğretimde 
Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında kabul edilen “Kas 
İskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Araştırmaları Alanında 
Lisansüstü Eğitimlerinde Uluslararası Yeni Yaklaşımlar” 
başlıklı eğitim projesinin dördüncü toplantısı, Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Üniversiteden yapılan yapılan yazılı açıklamada, 
Avrupa’nın rejeneratif tıp alanında en köklü merkezleri 
olan İngiltere’den Bristol, İtalya’dan Bologna, Almanya’dan 
Hiedelberg ve Hollanda’dan Utrecht üniversiteleri ile 
yürütülen projede, Türkiye’de ilk ve tek olan rejeneratif tıp 
yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı öğrencilere, 
Avrupa’dakilerle birlikte ortak eğitim programı uygulandığı 
ifade edildi.

“Ortak bir müfredat oluşturulacak”
Açıklamada, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet 

Sistemi ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Murat Bozkurt yürütücülüğündeki proje kapsamında, 
entegre bir sistem oluşturularak rejeneratif tıp alanında 
ortak bir müfredat oluşturulmasının amaçlandığı 
vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İngiltere, İtalya ve Hollanda’da eğitim programları 
tamamlanmış olup Türkiye’deki program sonrası 
projenin final toplantısı 2019 Haziran ayında Almanya’da 
gerçekleştirilecek. 100’den fazla yüksek lisans ve doktora 
öğrencisi ve 50’nin üzerinde deneyimli eğitici tarafından 
almış oldukları eğitimle rejeneratif tıp alanında birçok yeni 
proje fikir ürünü ve çalışma başlatıldı.

Bu önemli projenin Türkiye-Ankara ayağında bir haftalık 
yoğun bir eğitim programının yanı sıra pratik uygulamalar 
ve rejeneratif tıp alanında canlı cerrahi eğitimi veriliyor. 
30 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek eğitim 
kapsamında, özellikle yurtdışında bile sayılı merkezlerde 
gerçekleştirilmekte olan ‘Femoral Allogreft Hemikondil 
Transferi’, ‘Artroskopik Menisküs Nakli’, ‘Kalça, Diz ve Omuz 
Eklemlerine Yönelik Kök Hücre Uygulamaları’ gibi özellikli 
cerrahi prosedürler, Prof. Dr. Murat Bozkurt ve ekibi 
tarafından uygulanacak.

Türkiye’den yabancı bilim insanlarına cerrahi 
eğitimi



57EKİM - KASIM 2018 - YENİ SAYI: 4

SAĞLIK

Sağlıkçılardan zamandan kazandıran enjektör 
projesi
Erzurum’da iki sağlık çalışanı, hastalara enjeksiyon yöntemiyle uygulanan ilacın hazırlanmasındaki süreci kısaltan, 
maliyeti düşüren ve hijyen sağlayan “Bir tık, bir cıs” adına verdikleri enjektör projesi geliştirdi.

Erzurum’da iki sağlık çalışanı, hastalara enjeksiyon 
yöntemiyle uygulanan ilacın hazırlanmasındaki süreci 
kısaltan, maliyeti düşüren ve hijyen sağlayan “Bir tık, bir 
cıs” adına verdikleri enjektör projesi geliştirdi.

Erzurum’un Tortum İlçe Devlet Hastanesinde başhemşire 
olarak görev yapan Elif Özbek, hastalara enjeksiyon 
yapılmadan önce farklı tüp ve şişelerden alınarak karışımı 
yapılan steril su (distile) ve toz ilacın (flakon) hazırlanması 
için sağlıkçıların birçok işlem yapmak zorunda kaldığını 
fark etti.

Bu işlemlerin hem iş gücü oluşturduğunu hem de 
hastalara müdahaleyi geciktirdiğini ve maliyeti artırdığını 
tespit eden Özbek, ilaç hazırlanırken kullanılan steril su 
ve toz ilacın bir enjektör içinde toplanması için çalışma 
başlattı.

Özbek daha sonra bu fikrini, AR-GE çalışmaları yapan 
hastanenin müdürü Dursun Saraçoğlu ile paylaştı.

Saraçoğlu da sağlık alanına yenilik katacağına inandığı 
bu fikrin geliştirilerek projeye dönüştürülmesi için Özbek 
ile kolları sıvadı.

Günler süren çalışma sonucu toz ilaç ve steril suyun bir 
arada olduğu 5 ayrı formül ortaya çıkaran Saraçoğlu ve 
Özbek, ardından ilacın tek enjektör içinde karışımının 
yapılması amacıyla “Bir tık, bir cıs” adıyla yeni bir enjektör 
projesi hazırladı. Proje, enjeksiyon yapılmadan önce 
ilacın hazırlanması için gereken birçok işlemi ortadan 
kaldırdı.

Zaman kayıplarının önüne geçecek proje ile içerisinde 
karıştırılmamış 2 form ilaçla paketlenen enjektör, ilacın 
hastaya uygulanmasından önce sağlık çalışanınca 
ambalajından çıkartılacak. Ardından pompasına 
yapacağı tek hareketlik baskı ile enjektördeki ilaçlar 
karışacak, sağlık çalışanı daha sonra bu karışımı hastaya 
uygulayacak.

İş gücü ve tasarruf, kazaların önlenmesi, sıfır atık ve hijyen 
bakımından ülke ekonomisi ile sağlık alanına büyük katkı 
sağlayacağına inanılan projeye patent alınması için özel 
bir üniversite aracılığıyla Haziran 2017’de Türk Patent ve 
Marka Kurumuna başvuru da yapıldı.
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ÇOCUĞUNUZ SİZİN AYNANIZDIR

İnsanın ruhsal gelişiminin ve kişilik 
örüntüsünün temelleri ailede atılır. 
Kişinin davranışlarını şekillendirip 
yönlendiren ailenin bu etkisi, 
doğumdan başlayıp yaşamın sonuna 
kadar devam eder. Çocuğun sağlıklı 
bir şekilde gelişmesi için ruhsal 
ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir. 
İşte bu noktada ebeveyn tutumları 
büyük önem taşımaktadır. Her 
ebeveyn çocuğunu geleceğe en iyi 
şekilde hazırlamaya çalışır. Ancak 
yanlış tutumlar, olumsuz sonuçlara 
yol açabilir.

Bazı anne-babaların çocuğa yönelik 
iletişimi tek yönlüdür. Sadece onun 
uymasını istedikleri kuralları sunarlar 
ve koşulsuz itaat beklerler. Çocuk, 
itaat etmediğinde cezalandırılır. Baskı 
altında büyüyen çocuklarda özgüven 
eksikliği görülebileceği gibi, kaygı 
düzeyleri yüksek bireyler olurlar.

Bazı aileler ise bunun tam tersi olarak 
çocuğa karşı hoş görülüdür. Hiç bir 
kural, sınır konulmaz ve çocuğun her 
istediği yerine getirilir. Ebeveyn-çocuk 
rplü karışmıştır. Aile, çocuk merkezli 
hareket eder. Bu tip ailelerde yetişen 
kişilerin bencil olması kaçınılmazdır. 
Doyumsuz ve mutsuz çocuklar olarak 
yetişirler.

Sevgi ve güven verin

Kimi ailelerse çocuklarına vakit 
ayırmazlar, davranışlarına karşı 
ilgisizdirler. Çocukları için hiçbir 
çaba harcamayı, onların sorunlarıyla 
ilgilenmeyi angarya gibi görürler. Bu 
ailelerde büyüyen kişilerde sosyal 
hayata uyumsuzluk gözlenebilir. 
Toplumun hoş karşılamayacağı 
davranışlara yönebilirler.

Özgüvenli, sorumluluklarının 
bilincinde duyarlı ve uyumlu 
insanların yetişmesi için çocuğun 
ailede bir birey olarak kabul edilmesi, 
onunla etkin ve sıcak iletişim 
kurulması gerekir. Sevgiyi ve güveni 
hisseden çocuk, kurallar ve sınırlar 
arasında özgür bırakılır, yetenekleri 
konusunda cesaretlendirilir. Aile 
sadece sözleriyle değil, davranışlarıyla 
da çocuğa model olur.

İç
im
izd
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Nevzat SONER
Yazar

nevsoner@gmail.com
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Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması 
sonuçlandı
Garanti Bankası’nın, Ekonomist dergisi 
ve KAGİDER iş birliğiyle bu yıl 12. kez 
gerçekleştirdiği Türkiye’nin Kadın 
Girişimcisi Yarışması’nın kazananları 
belli oldu.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi 
Yarışması’nda “Türkiye’nin Kadın 
Girişimcisi”, “Türkiye’nin Yöresinde Fark 
Yaratan Kadın Girişimcisi”, “Türkiye’nin 
Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi” ve 
“Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi” 
ödülleri sahiplerini buldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 
Garanti Bankası’nın, Ekonomist dergisi 
ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği 
(KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 12. kez 
gerçekleştirdiği Türkiye’nin Kadın 
Girişimcisi Yarışması’nın kazananları 
belli oldu.

Geleceğe güvenle bakan kadınlardan 
oluşan güçlü ve büyük bir platforma 
dönüşen yarışmada, redeer 
markasının yaratıcı Müşerref Sezen 
Saral, “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” 
seçildi. Nebyan Doğal girişimiyle Nazlı 
Uyanık Yıldız, “Türkiye’nin Yöresinde 
Fark Yaratan Kadın Girişimcisi” oldu. 
RS Research kurucusu Rana Sanyal, 
“Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın 
Girişimcisi” seçildi. Hayata geçirdiği 
KızCode projesiyle Müjde Esin, 
“Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi” 
ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı 
Cemal Onaran, Türkiye’de kadın 
girişimciliğini ayrı bir yaklaşımla ele alan 
ilk özel banka olduklarını belirterek, 
“Toplumsal kalkınmanın sürdürülebilir 
kılınması için fırsat eşitliğinin sağlanması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada 
atılacak en büyük adımın kadınların 
ekonomiye katılımı olduğunu 
düşünüyoruz.

Kadın girişimcilere bugüne kadar yaklaşık 5 milyar TL finansman sağladık 
ve bu yıl Türkiye’de bir ilke imza atarak Uluslararası Finans Kurumu 
(IFC) ile kadın girişimcilere özel 75 milyon dolarlık sosyal bono ihracını 
gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Global raporların çıktılarına da değinen Onaran, “Türkiye’deki kadın 
girişimcilerin ülkedeki toplam girişimciliğe oranı yüzde 9. Türkiye’de 2000’li 
yılların başında yüzde 5 olan kadın girişimcilik oranının yüzde 9’lara çıkması 
umut verici ancak gidilecek daha çok yolumuz var.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Onaran, tüm kazananlarla birlikte 12 yıldır yarışmaya başvuran, bu sinerjinin 
oluşmasını sağlayan kadın girişimcilere teşekkürlerini ileterek, şunları 
kaydetti:

“Bugüne kadar yarışmaya katılan kadınlar, başarı hikayeleriyle girişimci 
adaylarına rol model ve ilham oldular. Kadın girişimcilerimize inandıkları, 
emek verdikleri, hayal ettikleri, vazgeçmedikleri ve cesaretleri için 
şükranlarımı sunuyorum. Hayal ortaklarımız KAGİDER’e ve Ekonomist 
dergisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yılın ilham veren, kazanan kadın 
girişimcilerini de kutluyorum. Garanti Bankası olarak, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz.”
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Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “Türkiye’de ev almak şu dönemde karlı bir yatırım. Tasarrufa dayalı ev sahibi 
olmak için birlik olmaya karar vermek çok önemli.” dedi.

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “Türkiye’de ev 
almak şu dönemde karlı bir yatırım. Tasarrufa dayalı ev sahibi 
olmak için birlik olmaya karar vermek çok önemli. Birevim’de 
banka faizlerinin yükseldiği bir dönemde evinizi ucuza 
mal edebiliyorsunuz. Aynı zamanda taksitinizi de kendiniz 
belirleyebiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Birevim’den yapılan açıklamaya göre, Birevim, yeni bir yılı 
karşılarken faizsiz ve peşinatsız olarak herkesi ev sahibi 
yapıyor.

Kendine özgü 4T teminat metoduyla müşteri hakkını 
koruyan ve güvenilir bir yapılandırma vadeden Birevim, 480 
kişiye kadar oluşturduğu tasarruf programlarıyla Türkiye’nin 
herhangi bir yerinde kolayca ev alınmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Çiftçi, şunları kaydetti:

“Türkiye’de ev almak şu dönemde karlı bir yatırım. Tasarrufa 
dayalı ev sahibi olmak için birlik olmaya karar vermek 
çok önemli. Birevim’de banka faizlerinin yükseldiği bir 
dönemde evinizi ucuza mal edebiliyorsunuz. Aynı zamanda 
taksitinizi de kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bizler, size 
en doğru formülü sunarken, sıfır ya da ikinci el tercihinize 
göre, istediğiniz şehirde evinizi seçebiliyorsunuz. Biz de 
sizin için o evi satın alıyoruz. 4T güvence metodumuzla 
hiçbir mağduriyete sebep vermiyoruz. Aynı zamanda noter 
huzurunda gerçekleşen sıra tespitlerimizle sırası gelen kişiyi 
birinci aydan itibaren ev sahibi yapıyoruz.”

“Türkiye’de ev almak şu dönemde karlı bir yatırım”
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Bahis oyunları ihalesi
Turkcell Üst Düzey Yöneticisi Kaan Terzioğlu, “Bahis oyunlarındaki kayıt ve yasa dışılık, Türkiye’nin önemli 
ve kanayan bir yarası” dedi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının bahis oyunları için açtığı ihaleye tek firma katıldı.

Teşkilat binasında yapılan ihalenin ilk oturumunda, sadece mevcut firma İnteltek teklif verdi.

Ahmet Can Acaroğlu başkanlığındaki komisyon, şirketin verdiği teklifin uygunluğunu inceledi. Komisyon, evrakın kabul 
edilmesinin ardından mali zarfları da teslim alırken, ihale için teklif verme süreci tamamlandı.

Yapılacak detaylı inceleme sonunda komisyon, ihalenin ikinci oturumunun tarihini belirleyecek.

Turkcell Üst Düzey Yöneticisi Kaan Terzioğlu yaptığı açıklamada, yasa dışı bahisin Türkiye'nin önemli ve kanayan bir yarası 
olduğunu söyledi.

On yıldır Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Terzioğlu, "Devletimiz bu sene önemli bir adım 
attı. Bahis oyunlarındaki kayıt ve yasa dışılık, Türkiye'nin önemli ve kanayan bir yarası. Bu fonlar terörün finansmanında da 
kullanılan fonlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem, yeni bir oyun planıyla gerçekleşecek." diye konuştu.

Terzioğlu, ihalenin önemli bir gelir kazancı olacağını dile getirerek, "Biz de bu yeni süreç içinde Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığının iş ortağı olarak yaptığımız göreve devam etmek istiyoruz. Bugün onun teyidini verdik." ifadelerini kullandı.

Tüketiciye yönelik ikramiye kısmında artışa gidileceğinin altını çizen Terzioğlu, "Oyunların bundan sonra tüketiciye yönelik 
ikramiye kısmı yüzde 50'den 70'e çıkıyor, bu önemli bir değişim. Devletimiz de burada tabii ki gelir kaybını istemedi. Biz, burada 
bir ciro taahhüdü verdik. Bir yıl için 20 milyar liralık ciro taahhüdü var. 10 yıl için 200 milyarlık ciro taahhüdüne eş değer. Buna 
hazır olduğumuzu ihale komisyonuna teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu.
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