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BAŞKANDAN

HEP ÖYLE OLALIM

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Enerji üreten termik santrallerimiz 
vardı ya, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan dışişleri 
seyahatlerinden dolayı bu konuyla pek 
ilgilenme fırsatı bulamıyordu.

Ancak varlığının faydasını 
anlamayanlar gelir gelmez kendi partisi 
ve MHP’nin santral bacalarına filtre 
takılmasının 2 yıl ertelenmesi kararını 
geri çevirmesiyle bu varlığın faydasını 
anlamışlardır.

Çünkü...

“Erteleme gerçekleşirse enerji üretimi 
azalır, oysa bizim enerjiye ihtiyacımız 
var” görüşü doğrultusunda bu 
karara imza atan kendi partisi bile 
olsa, İnsanımızın sağlığı her şeyden 
önemlidir deyip ertelemeyi veto 
etmesi bunun en güzel ispatıdır.

Bu maddeyi haklı olarak veto etmekle 
bunu savunan Enerji, Çevre ve 
Sağlık bakanlıklarının insan ve doğa 
zehirlenmesinin enerjiden daha önemli 
olduğunu, filtre takmanın baştan 
beri zorunlu ihtiyaç hali taşıdığını 
kavramaları zor olmamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanının Londra’da 
Suriye konulu zirvedeki güçlü ve taviz 
vermeyen duruşu sayesinde yurtdışı

toplantısı da başarılı geçmiş olup, ABD başkanı 
TRUMP Türkiye’yi “Çok iyi bir müttefik”, daha 
önce Barış Pınarı Harekâtına karşı çıkarak 
‘Nato’nun beyin ölümü gerçekleşti’ diyen Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron bu kez,  “Türkiye büyük 
ülke” açıklamasıyla destek vermişler.

Bundan sonra bunların iyi polis-kötü polis 
tiyatrosunu sahneye koymaları bir sonuç 
vermeyecek, milli konularda kendi içimizde birlik 
ve beraberlik içinde hareket etmemiz bunların 
gardını düşürecektir.

Millet olarak bunun farkına varmamız çok 
önemli, Londra duruşu ile filtre ertelemesi birlik 
ve beraberliğimizin dışa karşı duruşu yönünden 
önemli.

Hep öyle olalım.                                                       
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Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki iki ilçede 
bulunan pazar yerlerine düzenlendiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre toplam 
11 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Esed rejimi İdlib’de pazar yerini vurdu: 11 ölü, 
20 yaralı

GÜNCEL

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib’in güneyinde Marratinnuman ve Serakib ilçeleri, Hülübbe, 
Ruffa, Sırman, Kenais, Tel Krisyan ve Berse köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin savaş uçakları 
Marratinnuman ve Serakib ilçelerindeki pazar yerlerini de vurdu.

İlk belirlemelere göre, Serakib ilçesindeki pazar yerine düzenlenen saldırıda bir, Marratinnuman’da 10, 
toplam 11 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden 
bu yana İdlib’in güneyinde Kefer Secne ve Hiraki köylerine hava saldırısı düzenliyor.

Ekim ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı 
terörist gruplar ve Rusya’nın saldırılarında yaklaşık 62 bin sivil yerlerinden edildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma 
Bölgesi’nde rejim ve Rusya’nın saldırılarında 1300’den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu 
bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 
1 milyonu aştı.
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GÜNCEL

İdlib’deki Suriye Milli Ordusu ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejiminin 
Astana anlaşmalarını hiçe sayarak ele geçirdiği yerleşimlerden 4’ünü geri aldı.

İdlib’de askeri muhaliflerden Esed rejimine 
operasyon

Askeri muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, SMO, İdlib’in güneyinde Esed rejiminin, Astana 
anlaşmalarını yok sayarak ele geçirdiği Aciz, Resim el Varad, İstablat ve Suruc köylerini yoğun çatışmalar 
sonrasında ele geçirdi.

Söz konusu operasyonda rejime ait bir tank, bir personel taşıyıcı, 2 adet çok namlulu roketatar imha 
edilirken, çok sayıda rejim askeri etkisiz hale getirildi.

SMO ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed rejimi arasındaki çatışmalar, Kratin ve Maarmirze köyleri 
arasında sürüyor.

Böylece muhalifler, rejim güçlerinin geçen sene ele geçirdiği, İdlib’in güneydoğusunda yer alan ve büyük 
yerleşimlerden sayılan Sincar ve Ebu Dali’nin yanı sıra Ebu Zuhur Havaalanı’nın ilk savunma hattını kırmış 
oldu.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli terörist grupların son bir aydır yeniden şiddetlenen saldırılarında bir 
sığınmacı kampı, çok sayıda okul, hastane gibi yaşam merkezleri vurulurken bunların neticesinde, yalnızca 
son 4 hafta içerisinde 62 bin sivil göç etmek zorunda kaldı.
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İÇİMİZDEN

EL KAYIĞI...

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Ülkemizin en büyük sorunu 
cehalet ve bunun neticesi 
birbirimizle uğraşmak...

Yeni kuşak pek hatırlamaz... 
Daha önce sağ- sol diye bir 
ayırım yapıp kardeşi kardeşe, 
babayı oğula öldürtüp ülkeyi 
bölmeye, daha sonra dine el atıp 
dindar olan ve olmayan diye 
Araplaştırmaya çalıştılar.

Hâlbuki din ve dört kitap “İncil, 
Tevrat, Zebur, Kuran-ı Kerim”  
tüm inançlarda var, inanç da 
Allah ile kul arasındadır.

Ancak...

Türkiye’de bir kesim eskiden 
olduğu gibi Muhtemelen 
dış güçlerin desteğiyle Alevi 
Düşmanlığı ile hareket edip, 
Alevi ailelerin oturmakta olduğu 
evlerin duvarına kırmızı boya ile 
çarpı işareti koyup “Defol Alevi” 
diye yazdı İzmir’de.

Tepki var mı yok mu onu 
bekliyorlar... Tepki olmazsa 
devam edecekler ama İçişleri 
Bakanlığının bunu halledeceğine 
inanıyorum.
 
Çünkü daha önce de bu 
düşmanlık görüldü ve Sivas, 
Kahramanmaraş, Çorum, Sivas 
Madımak Otelde yüzlerce 
masum alevi vatandaşımız 
yakılarak öldürüldü, evleri, 
malları mülkleri yağmalanıp 

talan edildi.

Muhtemelen...

Bu ayırım Alevi vatandaşların 
yüzde yüz okumuş olmasından... 
Din sömürüsüne karşı 
durmasından... Yobazlık, 
gericilik ve cemaatçiliğe karşı 
tepki duymasından... Laiklik 
bekçiliğinden... Cem evlerinde 
ibadet yapmasından...  Haram 
lokma yememesinden... 
Müslüman, Atatürkçü ve Türk 
olmasından kaynaklanıyor.

Merakım bu ayırımcılığı yapanlar 
insan olmayabilir ama Atatürk’ün 
kurduğu ve bütçesi 2018 yılında 
8 milyar 356 milyon 36 bin lira, 
2019 yılında 10 milyar 445 
milyon 979 bin lira harcayan, 
2020 yılında bütçesi 11 milyar 
519 milyon 619 bin lira görülen 
Diyanet İşleri Başkanlığının bu 
yapılana ne dediği!

Eğer bunu yapanların gayesi 
bizi geriye döndürmekse 
boşuna uğraşmasınlar, Atatürk, 
devrimleriyle ülkeyi geriye 
gidişten kurtardı, dönüş yok 
artık!

Eskiden olduğu gibi ülkeyi 
bölmek isteyen birilerinin 
yağlı kayığına binildiyse 
unutulmasın...

El kayığına binen çabuk iner!..
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GÜNCEL

Diyarbakır annelerinden Üçdağ: 5 yıldır evlat 
hasretinden ölüyorum

Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ, “5 yıldır evlat hasretinden ölüyorum. Bana 
sarılmasını, kokusunu ve konuşmasını özlemişim. 91 yıl da olsa kararlıyım, evladımı 
almadan buradan gitmem.” dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 
Eylül’de başlattığı oturma eylemi 91’inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu 
Ramazan için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Üçdağ, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirerek, 5 yıldır çocuğunu aradığını, 
umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini aktardı.

Toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini dile getiren Üçdağ, “5 yıldır evlat hasretinden ölüyorum. Onun, 
bana sarılmasını, kokusunu ve konuşmasını özlemişim. 91 gündür evlat nöbetindeyim. 91 yıl da olsa kararlıyım, 
evladımı almadan buradan gitmem.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet’e kavuşma ümidiyle Ağrı’dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de 
özellikle sanatçılardan destek beklediklerini belirtti. “Evlatlarımız için gerekirse yıllarca burada bekleyeceğiz. Bir 
metre kar da yağsa gitmeyeceğiz. Gitmek yok, bu yola baş koyduk. Herkes gelse, elini taşın altına koysa bu terör 
belası biter.” diyen Gökçe, kar, yağmur, çamur, kış şartlarına rağmen evlatları için eylemlerini sürdürmekte kararlı 
olduklarını kaydetti.
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı 
Demir, milli savaş uçağının Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde gönül rahatlığıyla bir filo olarak 
kullanılmasının 2028-2029 gibi düşünüldüğünü 
bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail 
Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar 
Birliği tarafından düzenlenen “Savunma ve 
Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı” 
kapsamında bir araya geldiği basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı.

Savunma ve havacılık ihracatında erişilecek 
rakamların Türkiye’nin dünyadaki etkinliğinin, 
teknoloji konusundaki derinliğinin ispatı ve 
duyurulması anlamına geldiğini belirten Demir, 
bunun ülkenin yurt dışındaki teknoloji seviyesi 
algısını da değiştireceğini söyledi.

Demir, burada geliştirilen teknoloji ve modellerin 
diğer sektörlere de olumlu etki edeceğini 
vurguladı.

Elektrikli otomobil konusunda yürütülen 
çalışmalara savunma sanayisinin katkıda 
bulunabileceğini ifade eden Demir, bunun 
yanında savunma sanayisinin de bu çalışmalardan 
yararlanması ve birlikte Ar-Ge yapılmasının 
mümkün olduğunu dile getirdi. Demir, “Savunma 
sanayisinde kullandığımız bazı ürünlerde elektrikli 
motorların geleceğini biliyoruz. Bu konuda 
geleceğe yönelik bazı çalışmalarımız var.” dedi.

Savunma sanayisinde yurt dışından temin edilen 
ürünlerle ilgili sorular üzerine Demir, şöyle 
konuştu:

“Son dönemde çeşitli taleplerde yavaşlamalar, süre 
uzatmaları, bazı ürünlerin gönderilmemesi gibi 
tavırlarla karşılaştık. Bunlar uzun vadede bizim için 
faydalı oldu. Alt bileşenlerdeki çok detay ürünlerde 
dikkatimizden kaçmış bir konunun yabancı 
bağımlılığını gördüğümüzde yerlileştirmekle 
ilgili derhal harekete geçme fırsatı bulduk. ‘Şunu 
geciktiririz, bunu sonra veririz’ veya ‘vermeyiz’ gibi 
tavırlar bizim için işaret fişeği anlamına geliyor.

İsmail Demir: Milli savaş uçağının filo olarak 
kullanılması 2028-2029 gibi düşünülüyor
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GÜNCEL

Bunu duyunca bir anlamda uyanmış oluyoruz. Bazen şirketler bu yabancı bileşenleri gözden kaçırabiliyorlar. 
Yerlileştirmede öncelik sıramız var. Her ürüne bir anda saldıramıyorsunuz. Nelere öncelik vereceğimiz konusunda 
bunlar mesaj veriyor.”

Türkiye’nin bir dizi alanda dünyada en iyi ya da en iyiler arasında olabileceğine işaret eden Demir, “Türkiye, 
elektronik harp, elektromanyetik sistemler, lazer, yapay zeka ve yazılım gibi bir dizi alanda ortaya koyacağı gayret 
ve yatırımla dünyayla at başı gidebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Atak’ın yerli motoru 2020 sonunda çalışacak

Milli Muharip Uçak’ın 2023’te hangardan çıkacağını, yer testleri ve motor testlerinin başlayacağını aktaran Demir, 
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönül rahatlığıyla bir filo olarak kullanması 2028-2029 gibi düşünülüyor.” diye konuştu.

Projeye ortak olma potansiyeli bulunan ülkelerle, o ülkenin harekat ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmayacağı da 
dahil bir dizi analiz, değerlendirme yapıldığını anlatan Demir, bu sürecin çeşitli ülkelerle sürdüğünü söyledi. Demir, 
“Bazı şeyleri erkenden konuşmak bize uzun vadede zarar veriyor.” ifadesini kullandı.

Pakistan’a Atak helikopteri satışında ABD’den motor konusunda alınacak lisans için sürecin devam ettiğini dile 
getiren Demir, şöyle devam etti:

“Bürokratik işlemler devam ediyor. Şu anda kasti bir gecikme var diyemiyoruz. Türkiye’den daha çok Pakistan’ı 
ilgilendiren bir ihracat, sonucu bekleyip göreceğiz. Atak motoruyla ilgili bu tür soru işaretleri, ihracat izinleri 
oldukça ihracat konusunda önümüzü istediğimiz kadar net göremiyoruz. TEI’de geliştirilmekte olan ve çekirdeği 
çalıştırılan motor Atak ve Gökbey’de kullanılacak. Bu motoru belki önümüzdeki yılın sonunda çalıştırıyor olacağız 
ama bu helikoptere takılıp uçurulacağı anlamına gelmiyor. Sonrasında detaylı bir test süreci var. Bu süreç ne kadar 
hızlandırırsanız hızlandırın zaman alıyor. Yoksa Atak’ın motorunu da önümüzdeki sene sonunda verdik diyebiliriz 
ama bu parametreler düşünüldüğünde biraz daha zaman alacak.”

“Yürüyüşümüz iyi ama koşmalıyız”

Savunma sanayisinde Türkiye’nin iyi bir yürüyüşü olduğunu belirten Demir, “Bu yürüyüş bulunduğumuz konumu 
düşündüğümüzde yetmez. Gerçekten koşmamız gerekiyor. Yakalamamız gereken çok sayıda hedef var. Koşmak 
için de koşmayı sağlayacak gerekli parametreleri, kas gücünü yerli yerine koymamız lazım. Bu insan kaynaklarına, 
stratejik ürünlere ağırlık vermektir.” dedi.

Sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının geliştirilmesi ve sektörde görev alanlara yeni donanımlar 
kazandırılması için çok yönlü, çeşitli modeller barındıran bir akademi programını hayata geçirmeyi amaçladıklarını 
ifade eden Demir, bunun için çeşitli kurumlarla iş birliği yapmaya açık olduklarını bildirdi.

Demir, siber güvenliğin de öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Siber güvenlikte çok sayıda zayıf şirket olmasındansa güç birliği yaparak dünya piyasasını sallayabilecek, ses 
getirebilecek yapılanmalar oluşturulmasını amaçlıyoruz. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile bunun zeminini 
yokluyoruz. Uzun vadeli olması, Türkiye ve dünya pazarında güven verebilmeleri için bir araya gelebilmeleri, 
kabiliyetlerini birleştirmeleri ve iş bölümü yapmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teşvikçiyiz, takibini 
yapacağız. Öncelikle kamunun yerli ürün kullanmasını, sonra sektörün yerli ürünlere güvenmesini sağlamak 
gerekiyor.”.
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İÇİMİZDEN

BASIN AHLAKSIZLIK YASASI MI ÇIKTI ?
Bir zamanlar basınımızda” basın 
ahlak yasası” diye bir kavram vardı
Gazeteler başlıklarının altında 
görünür bir yere veya kimlik 
bilgilerinin olduğu köşeye
“bu gazete basın ahlak yasasına 
uyar” notunu yazarlardı.
Gökten çamur yağdı, yollar 
kapandı, köprüler yıkıldı ve 
körler tuttuklarını, topallar 
yakaladıklarını öpmeye başladılar.
Basının adı medyaya dönüştü ve 
doğru  dürüst haber 100 vatlık 
ışıkla bile bulunmaz oldu.
Nereden nereye geldiğimizi  
gösteren  çok güzel bir anı olarak 
basın ahlak yasasında bakalım 
neler yazıyormuş:
Basın Ahlak Yasası, basın çalışanı 
gazetecilerin uymayı kabul 
ettikleri, yasal dayanağı olmayan 
bir anlaşma metnidir.
14 Şubat 1952’de Uluslararası 
Basın Enstitüsü’nün ilkeleri Türkiye 
için de geçerli sayılması üzerine. 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
(TGC), Türkiye Gazetecileri Hak ve 
Sorumluluk Bildirgesi adı altında 
bir metin hazırladı.
Bu metin, 24 Temmuz 1960 
tarihinde Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler 
Sendikası’nın ortak girişim sonucu 
düzenlenen törenle, gazeteciler 
ve yayın kuruluşları temsilcileri 
tarafından imzalanmıştır.
Basın Ahlak Yasası adıyla 
yayınlanan ahlak ilkeleri şu şekilde 
belirtilmiştir;
 1 – Bir toplumsal kurum olan 
gazetecilik, bu mesleğin dışında 
kalan özel veya ahlaka aykırı 
amaç ve çıkarlara alet edilemez ve 
devletin çıkarlarına zarar verici bir 
şekilde kullanılamaz.
2 – Yazı, haber, fotoğraf vb. 
yapılacak yayınlarda şu kurallara 
uyulur:
 a) Ahlaka aykırı yayında 
bulunulamaz.
 b) Kişi, kurum ve sınıfları hedef 
tutan yazılarda kötü kelimeler 
kullanılamaz, onur ve şereflerine 
karşı haksız yayın yapılamaz.

 c)Toplumu ilgilendirmeyen 
hâllerde kişilerin özel yaşamları 
küçük düşürücü şekilde haber 
yapılamaz.
d) Kişilere ve kurumlara karşı iftira 
ve suçlamada bulunulamaz.
 e) Din istismar edilemez.
3 – Haberlerde ve olayların 
yorumunda gerçekleri saptırarak 
veya kısaltma yoluyla kasıtlı haber 
yapılamaz, doğruluğuna emin 
olunmadan yazılamaz.
4 – Gazetenin veya gazetecinin 
şahsi veya taraf tutan kanaatlerine 
haberlerin metninde yer 
verilemez.
5 – Haber başlıklarında, haberin 
ihtiva ettiği hususlar tahrif 
edilemez.
 6 – Toplumun yararı olmadıkça 
gizli bilgiler yayınlanamaz.
7 – Gazeteci, kaynaklarının 
gizliliğini koruyacak ve kendine 
verilen sırlara saygı gösterecektir.
8 – Haber, yazı ve resim 
kaynaklarının, yayın tarihi için 
koydukları zaman kaydı ihlal 
edilmez.
 9 – İlan, reklam mahiyetindeki 
haber, resim ve yazıların; ilan veya 
reklam oldukları tereddüde yer 
bırakmayacak şekilde belirtilir.
10 – Yanlış bilgilerden dolayı 
yollanacak haklı cevap veya 
düzeltmeler, cevap veya 
düzeltmeye sebep olan yazının 
etkisini tamamıyla giderecek 
şekilde en kısa bir zamanda 
yayımlanır. Bu maddelere göre 
gazeteciler her istedikleri haberi 
doğruluğunu kanıtlamadan 
yayımlayamazlar.
 Ahlak kuralları kimleri rahatsız etti 
de  bu güzel ilkeler yok sayıldı?
Güzel şeyler neden bizim 
toplumda uzun ömürlü 
olamazlar?
Sosyologlar neden bu konuyu 
irdelemezler?
Yoksa biz olayların dışında kaldık 
da, bu arada basın ahlaksızlık 
yasası mı çıktı?İç

im
izd

en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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KÜLTÜR - SANAT

Tunceli’nin binlerce yıllık tarihinin izlerini taşıyacak müze, 2 bin civarında eserle 
kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazır.

Tunceli’de 2 bin civarında eserle kapılarını ziyaretçilerine açmak için gün sayan Tunceli Müzesi, kentin binlerce yıllık 
tarihini gözler önüne serecek.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla turizm, su, doğa sporları ve kültür şehri olarak anılan kent, turizm potansiyeline 
güç katacak müzede ziyaretçilerini ağırlamak için hazır.

Restore edilerek müzeye dönüştürülen tarihi kışla binası, Avusturya ve Almanya mimarisiyle tasarlandı. 1937 
yılında tamamlanarak hizmete açılan bina, 1949’a kadar askeri kışla olarak kullanıldı.

Maliye Bakanlığına 1949’da devredilen ve 2015 yılına kadar 65 ailenin kaldığı memur lojmanları olarak kullanılan 
bina, 2005’te “erken Cumhuriyet dönemi yapısı” özelliği göstermesi dolayısıyla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu tarafından tescillendi.

Müzede “Alevilik” gibi bölümler yer alacak
Yaklaşık bin 800 metrekare avluya sahip 5 bin 805 metrekare alandaki 4 bloktan oluşan yapının müzeye 
dönüştürülmesi için 2015’te başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kentin yazılı ve sözlü tarihi ile belge, evrak ve fotoğrafların bulunacağı müzede, “kütüphane”, “Alevilik”, “arkeoloji” 
ve “etnografya” bölümleri yer alacak.

Tunceli Müzesi kentin binlerce yıllık tarihine ışık olacak
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KÜLTÜR SANAT

Amasya Müzesi’nde sergilenen İlhanlı 
dönemine ait 2’si çocuk 6 mumyanın 
hayattayken nasıl göründükleri uzman ekip 
tarafından resmedildi.

Amasya Müzesi’nde 2’si çocuk 6 kişiye ait 
mumyaların gerçek hayattaki görünümleri uzman 
ekip tarafından resmedildi.

İlhanlılar döneminde Anadolu Nazırı Şehzade 
Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyan, İzzettin 
Mehmet Pervane Bey, eşi ve çocuklarına ait 
mumyalar, Amasya Müzesi’nde nem ve ısı ayarı 
yapılan özel bölümde muhafaza ediliyor.

Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölümde 
mumyaların gerçek hayatta nasıl göründüklerine 
ilişkin resimler de yer alıyor.

Vali Osman Varol, AA muhabirine, mumyaların 
yaşarken nasıl göründüklerine ilişkin çalışma 
yapıldığını, uzmanların tarihi kitaplar, belgeler ve 
bilimsel tekniklerden yararlanarak gerçeğine en 
yakın şekilde çalışma yürüttüğünü anlattı. 

Varol, 23 bin eserin sergilendiği Amasya Müzesi’nde 

mumyaların yerinin çok özel olduğuna işaret ederek, 
“Mumyaların gerçek hayatta görünümleriyle, 
kıyafetleriyle nasıl olabilecekleriyle ilgili sanatçıları 
çalıştırarak oluşturduğumuz çizimleri mumyaların 
olduğu salonda her birinin başucuna yapıştırdık. 
Hem kim olduklarını hem de hayattayken 
muhtemelen nasıl göründüklerini, kıyafetleriyle, 
görünümleriyle ortaya koyacak bir çalışma yaptık. 
Bu çalışma da vatandaşlarımızdan birkaç aydır çok 
ciddi ilgi görüyor.” diye konuştu.

esimleme çalışmasında tamamen tarihi gerçekliğe 
bağlı kalındığının altını çizen Varol, şöyle devam 
etti:

“Öncelikle bu işin uzmanı sanatçılar var. 
Mumyaların hepsinin kafatası, vücut şekillerinden 
bir modelleme gerçekleştirip çizimlerle 
doldurdular. Sonrasında o dönemin kıyafetleriyle 
ilgili çalışmalar yapıldı. Tabii bunları birçok belgede 
bulabileceğiniz tarihi gerçekler var. Yüz ifadeleri o 
şekilde oluşturuldu. Fizik yapıları, boyları posları 
sanatçılarımız tarafından modellendi. Daha 
sonra da o dönemde onların sosyal statüsündeki 
insanların yani bir valinin, bir komutanın giyeceği 
kıyafetlerle aynı şekilde tamamlandı..

Amasya’daki mumyaların gerçek hayattaki 
görünümleri resmedildi
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İÇİMİZDEN

CUMHURBAŞKANI GÖRÜŞTÜ MÜ?

Yaklaşık bir haftadır gece ve gündüz, 
Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyor, 
tartışılıyor, yorumlar yapılıyor. Buna 
neden olan ise; sözcü gazetesi yazarı 
Rahmi Turan’ın köşesinde, “CHP’li bir 
ismin saraya giderek Cumhurbaşkanıyla 
görüştüğü” yönünde bir yazıyı kaleme 
almasıydı.
Bu yazı öyle bir tepki aldı ki, niçin 
gittiğinden tutunda kimlerin gitmiş 
olabileceği günlerdir tartışılıyor. 
Ya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 
gidip görüşmenin bir sakıncası mı var? 
Görüşmüşte olabilir. Bir fikir beyan 
edebilir, bir proje sunabilir ya da 
yönetimde gördüğü bazı eksik durumlar 
hakkında bir fikirde beyan edebilir. Karşıt 
görüşte olanların düşman mı olmaları 
gerekir? Devletin çıkarları her şeyden 
önemlidir. Orada karşıt fikir falan ortadan 
kalkar.
Kim görüştü ye gelince, birçok isim 
ortaya atıldı ve en sonunda Muharrem 
İnce’nin görüşmeye gittiği ortaya atıldı. 
İnce bunu şiddetle red etti ve kendi 
partisinin içindeki bir çetenin tezgâhlamış 
olabileceğini söyledi. Muharrem İnce’nin 
CHP’ye yönelikte vereceği bu sert tepkiyi 
tahmin eden kumpasçılar kurguyu iyi 
kurmuşlar.
Her ne kadar kaynağına güvenerek 
yazmış olduğu bu yazıdaki iddiaların 
yalanlanmasından dolayı Rahmi Turan, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve İnce’den 
özür dilemiş olsa da bu olay her gün 
değişik bir boyutta tartışılmaya devam 
ediyor. Devam da edecek! Bu öyle özür 
dilenerek geçiştirilecek bir yazı değil! 
Bunu uzun yıllar gazetecilik yapan 
birisinin bilmesi gerekir. Önce” Haber 
kaynağımı açıklamam” dedi. Sonra 
da “önce bir gazetecinin adı sonrada 
CHP’den biri “ gibi bir açıklama yapıldı. 
Haber yalan olunca da “Haber kaynağıma 
20 yıllık arkadaşıma güvenmiştim” 
açıklamasını yaptı.
Gazeteci kaynağı somut delillere dayanan 
olayları kendi görüşlerine yer vermeden 
haber yapar ya da bir olay hakkındaki 
görüşlerini köşe yazısında kaleme alır. 
Köşe yazısında iddiada bulunduğu 
olayları da ispat etmekle mükelleftir. 

Somut bir olay vardır bunula ilgili kendi 
düşüncelerini açıklayabilir. Kaynağı somut 
delillere dayanmayan olaylar hakkında 
yazı yazmak yazarı sıkıntıya sokar. 
Kaynağını açıklamayabilir ama olayın 
doğruluğunu açıklamak zorundadır. Aksi 
takdirde zan altında bıraktığı kişilere 
tazminat ödemek zorunda kalır… Haber 
kaynağı gazeteci bu olayı kendisi haber 
yapmayıp da, neden sözcü yazarı Rahmi 
Turan köşesine taşıdı? Yandaş gazeteciler 
yazmış olsa belki bu kadar tartışılmayacak 
nereden ve niçin kurgulanmış olabileceği 
tahmin edilerek inandırıcılığı olmayacaktı.
Amaç, Cumhuriyet Halk Partisinin içini 
karıştırmaktır. Muharrem İnce’nin bir 
anda fevri davranarak eleştirilerini önce 
partisine yöneltmesinin haklı nedenleri 
olabilir ama bunu yapmamalıydı. Bu 
yangına odun taşımak gibi bir şeydir. 
Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde 
öyle küçümsenemeyecek bir başarı 
yakaladı ve ilk defa iktidara gelmeyi 
ülkeyi yönetmeye talip olduğunu 
vurgulamaya başladı. Bundan rahatsız 
olan bazı çevrelerin olabileceği göz 
önüne alınarak hemen tepki vermek 
yerine daha sakin ve mantıklı tepki 
verilmesi gerekirdi. İddia sahibi iddiasını 
ispat etmekle mükelleftir. Özür dilenmiş 
olunsa da, bu iddiada bulunan kişiler 
hakkında, bu olayda isimleri geçerek zan 
altında bırakılan ve yıpratılmaya çalışılan 
başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak 
üzere, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu 
ve CHP yönetimi bu olayı yargıya 
taşımalıdırlar.
Bazı isimler ve Cumhuriyet Halk Partisi 
zarar görmüş gibi gözükse de; en büyük 
zararı bazı medya kuruluşları ve bazı 
gazeteciler görmüştür. Bazı gazetecilerin 
güvenirliliği artık tamamen sorgulanmaya 
başlanmıştır. Böyle haberler sayesinde 
medya okuryazarlık eğitimi almayan 
kişiler, eğitim almışlara göre daha başarılı 
medya okuryazarı olmuşlardır. Toplum 
bu yalan haberlere ve söylenenlere 
itibar etmemeye başlamış ve zamanının 
çoğunluğunu eskiden olduğu gibi 
kitle iletişim araçlarının başında 
geçirmemektedir.İç

im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com



15KASIM 2019 - YENİ SAYI: 16

GÜNDEM

Zirvenin yapıldığı The Grove Otel’de konuklar için resmi karşılama programı ve NATO 70. yıl dönümü 
kutlama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris 
Johnson tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafında ön sırada ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı 
Pedro Sanchez’in arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO zirvesinin ana oturumuna katıldı.

Ev sahibi İngiltere Başbakanı Boris Johnson da 70’inci yılında 29 ülkeyi ve yaklaşık bir milyar insanı 
koruyan NATO’ya bağlılığın sapasağlam olduğunu söyledi. Johnson, “Bugün barış içinde yaşadığımız 
gerçeği, bu ittifakın merkezindeki temeli gösteriyor. O da birlikte durduğumuz sürece kimse bizi yenmeyi 
düşünemez, dolaysıyla da kimse savaş da başlatamaz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan ve 
Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The Grove 
Otel’de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO 70. yıl dönümü 
kutlama törenine katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katıldı. NATO 
Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da başladı.
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MARDİN AÇILIŞI

Uluslararası Basın Yayın 
Federasyonu’nun Mardin temsilciliği 
açıldı. Yurt dışında 23, yurt içinde 28 
temsilciliği bulunan Uluslararası Basın 
Yayın Federasyonu’nun son halkası 
Mardin oldu.

Bir çok bürokrat, devlet adamı ve siyasetçinin 
davetli olduğu açılışa katılım yüksek oldu. 
UBYF’nin Mardin temsilciliği açılışına Mardin 
Valisi Mustafa YAMAN, Mardin Emniyet Müdürü 
Hakan ÇETİNKAYA, Jandarma Alay Komutanı 
vekili İbrahim AKGÜN, Başsavcı Ahmet BEKTAŞ, 
UBYF Genel Başkanı Şerafettin ŞIVKIN, Norveç 
Büyükelçiliği Timur SAYDAN, Mardin Ak Parti il 
Başkanı Faruk KILIÇ, Diyarbakır Ak Parti il Başkanı 
Süleyman Serdar BUDAK, Artuklu Belediye 
Başkanı Abdülkadir TUTAŞI, Mardin Dayrulzefaran 
Kilisesi Manastırı Metropoliti Saliba ÖZMEN, 
Mardin Süryaniler Derneği Başkanı Yusuf BEGTAŞ, 
İzmir sivil toplum liderleri, İstanbul ve Ankara 
Federasyon başkanları, Mardin bölge aşiret 
liderleri ile UBYF Mardin Temsilcisi Rojdi AMAK ve 
eşi Av. Nalan AMAK katıldı.

Açılışta UBYF Genel Başkanı Şerafettin ŞIVKIN ve 
Mardin Temsilcisi Rojdi AMAK, davetlilerle bire 

bir ilgilendi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen açılış 
merasimi töreninde davetliler birbirleri ile sohbet 
etme imkanı buldu.

UBYF’nin Mardin Temsilciliği açılışı sebebi ile bir 
konuşma yapan Genel Başkan Şerafettin ŞIVKIN; 
“Açılışımıza hoşgeldiniz. Hepinizi can-ı gönülden 
selamlıyorum. Bizler Uluslararası Basın Yayın 
Federasyonu olarak büyümeye devam ediyoruz.  
Sizlerin de takip ettiği üzere, basın ve medya 
alanlarında uluslararası bir yönde çalışıyoruz. 
Personellerimizle birlikte hep daha iyi olma çabası 
içerisindeyiz. Çalışmalarımızla ve Allah’ın  takdiriyle 
çok iyi yerlerdeyiz. Bugün iyi olduğumuz yeri 
korumak ve daha da büyümek adına buradayız. 
Haber alma hızımızı artırdık. Yurdun dört bir 
köşesinden haberler elimize anında ulaşıyor. 
Basın ilkelerine uyarak haberlerimizi yayımlıyoruz. 
Yurt içi temsilciliklerimize bugün Mardin eklendi. 
Temsilcimiz Rojdi AMAK’a başarılar diliyorum. 
Katılımlarınız için teşekkürlerimi sunuyorum, 
saygılarımla.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmaları ve yapılan törenden sonra 
davetliler için verilen akşam yemeğine geçildi. 
Akşam yemeğinde davetlilerin arasında 
gerçekleşen hoş sohbetler ve çekilen fotoğraflar ile 
gece son buldu.

Mardin Temsilciğimizi Muhteşem bir Törenle açtık



17KASIM 2019 - YENİ SAYI: 16

MARDİN AÇILIŞI



18 KASIM  2019 - YENİ SAYI: 16

MARDİN AÇILIŞI



19KASIM 2019 - YENİ SAYI: 16

İÇİMİZDEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekibinin azmi ve kararlılığı, Türkiye’yi ‘Küresel Enerji 
Savaşı’nda, Avrasya’nın en kritik ‘oyun kurucu’ ülkesine dönüştürdü.
Türkiye büyük adımlar attıkça Türkiye’ye karşı baskılar da artıyor.
Bir yandan ABD, diğer yandan AB ülkeleri, gerek terör örgütlerine verdikleri destekler ile 
gerekse Türkiye’ye karşı yaptırım tehditleriyle Türkiye’nin önünü kesmek üzere adımlar 
atıyorlar.
Bu da Türkiye’nin attığı adımların ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi olarak 
söylenebilir.
Çünkü uzun yıllardır küresel hegemonik güce sahip olan “Batı” dünyası, Türkiye’yi üvey 
evlatları olarak görmüşler ve bu şekilde muamele göstermişlerdir.
Türkiye’nin onlardan bağımsız bir şekilde hareket etmesi elbette ki işlerine gelmiyor.
Ancak içimizdeki “Batı” kafalılar Türkiye’nin hâlâ “Batı” dünyasının üvey evladı olması 
gerektiğini ve onların müsaade etmediği hiçbir yatırımın yapılmaması gerektiğini 
savunuyorlar.
Enerji arz güvenliği için atılan adımlar
Bu konuda atılım yapan Türkiye, TANAP ile Azerbaycan gazının Avrupa’ya ulaştırılmasında 
büyük yatırım yaptı.
BOTAŞ’ın %30 hisseye sahip olduğu projeden Türkiye hem ihtiyacı olan gazı alırken hem de 
satılan gazdan pay alacak.
Türkiye, Doğu Akdeniz gazının Avrupa’ya transferi için de stratejik konuma sahip.
Gerek İsrail, gerekse Güney Kıbrıs veya diğer ülkeler Doğu Akdeniz’den çıkarılacak 
doğalgazı Avrupa ülkelerine boru hattı aracılığı ile transfer etmek istiyorsa en uygun 
güzergâh Türkiye üzerinden geçiyor.
Türkiye’yi by-pass ederek deniz altından Avrupa’ya boru hattı döşeme hayali kuran Türkiye 
muhalifi blok, 20 milyar Euro gibi büyük bir maliyeti göze alamıyor.
Böylesi büyük bir yatırım neticesinde alınacak gazın maliyeti de artacağı için en uygun 
güzergâh olan Türkiye’ye kendi isteklerini yaptırabilmek için yaptırım kararları çıkarıyorlar.
Doğalgazı alacak olan AB ülkeleri, satacak olan İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi altına olan 
ABD, Türkiye’ye baskı yaparak isteklerini yaptırmaya çalışıyorlar.
Bunun farkında olan Türkiye uluslararası diplomatik ilişkilerinde buna göre hamleler 
yapıyor.
Türkiye, Doğu Akdeniz’de haklarını korumak için önemli bir adım daha attı.
Fatih ve Yavuz sondaj gemileri Oruç Reis arama gemilerinin yanındaki donanma gücü 
ile sahada varlık gösterirken uluslararası anlaşmalarla da masada diplomatik hamleler 
yapıyor.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Kaddafi Yönetimi ile 
varılan mutabakat doğrultusunda, Türkiye ile Libya arasında imzalanma aşamasına 
gelinmiş ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” tam 
ilan edilecekken, Fransa’nın aniden, 19 Mart 2011 günü savaş uçaklarıyla Libya’yı 
bombalamasını ve Kaddafi’nin devre dışı kalmasını unutmadık.
Libya’da BM’nin kabul ettiği yönetim olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan 
Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Doğu Akdeniz’de 
Türkiye’nin etkisini artıracak en önemli adımlardan biridir.
Doğu Akdeniz’de çok uluslu şirketlere izin vererek oradaki doğalgaz rezervini çıkarma 
peşine düşen ülkelere karşı Türkiye, kendi sismik araştırma gemileri ve sondaj gemileriyle 
çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bunları da son yıllarda millileştirilen savunma sanayinde 
gösterilen başarı ile sağladığını söyleyebiliriz.
Türkiye sadece yer altı enerji kaynakları ile ilgili değil farklı alanlarda da enerji yatırımları 
yapıyor. Nükleer santraller, yenilenebilir enerji kaynakları, termik santraller gibi enerji 
üretim çeşitliliğini artıran Türkiye ekonomik güvenliğini artırma noktasında stratejik 
adımlar atmaktadır.
Bunlardan en önemlilerinden biri de yenilenebilir enerji kaynaklarının aksesuarlarının yerli 
üretim ile sağlanması çalışmalarıdır.
Elbette tüm bunların başarıya ulaşmaması için türlü saldırılara maruz kalan Türkiye bu 
saldırılardan hasar alsa da yoluna devam etmeyi başardı.

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

TÜRKİYE YOLUNA DEVAM ETMEYİ BAŞARDI
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Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatçılarımıza her 
konuda eğitim vereceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan “Potansiyel ihracatçılarımıza; gümrükleme ve iade süreçlerinden 
satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital 
pazarlamadan, sanal pazarlara kadar her konuda eğitim vereceğiz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen “Export Akademi” İşbirliği Protokolü 
İmza Töreni’ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Export Akademi” projesini kadın ve genç girişimciler için 
önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Teknolojinin ve girişimciliğin bütün küresel ekonomiye damgasını vurduğu bir dönemden geçildiğini aktaran 
Pekcan, “Yeni dünya ekonomisinde; yaratıcılık, üretkenlik kısacası beyin gücü, beşeri sermaye çok büyük önem 
taşıyor. Bu çağı yakalamak bilimden, teknolojiden ve inovasyondan geçiyor. Bugün küresel ekonomiye yön 
veren firmalara baktığımızda görüntü çok net. Oyun kurucu olan bu yenilikçi firmaların, hemen hepsinin genç 
girişimciler tarafından kurulmuş durumda. Bu asla bir rastlantı değil.” diye konuştu.

Pekcan, büyük firmalar ve güçlü ekonomilerin; aynı zamanda genç zihinlerin ve kadınların yeteneklerinden en 
üst düzeyde kazanım sağlayan firmalar ve ekonomiler olduğunu vurgulayarak, “Bugün bizlerin de 21. yüzyılın ileri 
gelen ekonomilerinden biri olarak adımızı duyurabilmek için ekonomimizin tüm kaynaklarıyla bu yolda harekete 
geçirmemiz gerekiyor. Geç bile kalıyoruz. Bu yeni dönemde, iyi yetişmiş kadınlarımızın ve gençlerimizin Türkiye 
ekonomisinin dönüşümüne büyük katkılar sunacağından hiç kuşkumuz yok. Onların bu yeni çağda, ihracat 
hamlemizin öncü neferleri olmasını bekliyor ve buna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Katılım için elbette ki herhangi bir şart, ücret, belge yok”

Bu projenin örnek olarak, gelecek günlerde özel sektör, STK ve üniversiteler ile birçok yeni projenin başlamasını 
umduklarına işaret eden Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu noktada, çalışmalarımızın ilk adımı olan Export Akademi Projemiz kapsamında yapacağımız çalışmaları
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özetlemek gerekirse; her ilimizde ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan girişimcilerimizi 50-60 kişilik gruplar 
halinde bir araya getireceğiz. Belki bunları daha sonra 8-10 kişiye düşüreceğiz. İhracatta başarıya ulaşmış 
girişimcilerimiz ile firma sahiplerimiz gelip girişimcilerimizle tecrübe paylaşımında bulunacaklar.

Etkinliğin daha verimli geçmesi için potansiyel ihracatçılarımıza daha küçük gruplar halinde; gümrükleme ve 
iade süreçlerinden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital 
pazarlamadan, sanal pazarlara ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar her konuda eğitim vereceğiz. 
Katılım için elbette ki herhangi bir şart, ücret, belge yok. Tek beklentimiz ihracat yolunda yürümek için bizimle 
beraber olmanız. Bu toplantılarımızı Edirne’den Kars’a kadar yurdun her ilinde her ay ilk ve son perşembesinde 
gerçekleştireceğiz. Bu toplantılarda hem Bakanlık yetkilileri hem de UPS firmasının çalışanları sizlerle birlikte 
olacaklar.”

Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kadın Girişimci Fiziki Networkü’nün oluşturulması çalışmalarını başlattık. Bu il ziyaretlerimizle beraber tüm kadın 
girişimcilerimiz bizim networkümüz üzerinden tek bir platform üzerinden bilgi paylaşımı yapacak. Bunu daha 
sonra uluslararası boyuta taşıyıp alıcılarla sizi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bunun da ötesinde web tabanlı 
Melek Yatırımcı Ağı oluşturma projemiz var. Böylece melek yatırımcılarla dijital fikri olan gençleri ve kadınları bir 
araya getirip onların fikir aşamasındaki projelerine yatırımcı bulacağız. Geçtiğimiz aylarda kadın girişimcilerden 
oluşan Hollanda’ya bir heyet düzenledik. Bu tip çalışmalarımızı da artırarak devam ettireceğiz.”

Bu arada, konuşmasının ardından Pekcan’ın himayesinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar ile 
UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç arasında mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirildi.
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TRABZON’DAN HAKKARİ’YE SELAM GÖTÜRDÜLER
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği, Trabzon 
Artvinliler Derneği himayesinde gerçekleştirilen “Trabzon’dan Hakkari’ye ye Selam 
Getirdik” projesi kapsamında gazeteci, STK temsilcileri ve iş adamlarından oluşan 20 
kişilik heyet Muş-Bitlis, Van ve  Hakkari illerine ziyaret gerçekleştirdiler.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi illeri arasında  kardeşlik 
köprülerinin kurulması gönül sofralarında buluşulması noktasında başlatılan projeler 
büyük ilgi görmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğünün desteklediği, Trabzon Artvinliler Derneği himayesinde gerçekleştirilen 
“Trabzon’dan Hakkari’ye ye Selam Getirdik” projesi kapsamında gazeteci, STK temsilcileri 
ve iş adamlarından oluşan 20 kişilik heyet Muş-Bitlis, Van ve  Hakkari illerine ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında illerin tarihi-kültürel ve doğal güzellikleri 
görülürken çeşitli sivil toplum kuruluşları da ziyaret edildi. Hayatın her alanında 
dayanışma-kaynaşma ve önyargıları kırarak kucaklaşmayı hedefleyen proje kapsamında 
gerçekleşen ziyaretlerin çok anlamlı ve değerli olduğunu belirten katılımcılar herkesi 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun güzelliklerini görmeye davet ettiler.

HUZUR VE GÜVEN HAKİM
Trabzon’dan gelen heyetin ilk durağı Van ili oldu. Doğu’nun Paris’i olarak gönülleri feth 
eden ve son dönemde turizmde büyük bir gelişme sağlayan Van’ın tarihi ve kültürel 
zenginliklerini gezen Trabzon kafilesi burada çeşitli sivil toplum kuruluşları ile de bir-
araya gelerek hem Van hakkında hem de bölgenin sorunları noktasında görüş-alışverişi 
yaptı. Van Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç Trabzon’dan gelen ve aralarında 
basın mensuplarının olduğu heyet ile yakından ilgilenirken Van ile ilgili sunum yaparak 
geniş bilgilerde verdi. Van’ın son dönemde hızla büyümesindeki en büyük etkenin huzur 
ve güven ortamının olduğunu belirten Sevinç “Kayyumla birlikte yerel yönetimlerde 
büyük bir başarı sağlandı ve hizmet gelmeye başlandı. Vatandaşlarımız bu süreçten 
memnun. Bizim derdimiz aş-iş ve ekmek. Van sokaklarına çok şükür huzur hakim” dedi.

VAN’DA TRABZONSPOR DERNEĞİ
Trabzon deyince akla gelen en büyük marka elbet te Trabzonspor. Trabzonspor sevgisi 
doğuda bir başka. Trabzon kafilesini Van’da 2017 tarihinde kurulan ve büyük bir gayretle 
çalışmalarını yürüten Van Trabzonspor Derneği’ni de ziyaret etti. Van Trabzonspor 
Taraftarlar Derneği Başkanı Erhan Öner ve yönetim kurulu üyeleri bu ziyaretten büyük 
memnuniyet duyduklarını belirterek “Trabzon ve Van arasında kurulan kardeşlik 
köprüsünün en önemli ayağı Trabzonspor’dur. Van’da Trabzonspor sevdası çok büyük. 
Trabzonspor’u her zaman desteklemeye ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

TERÖRE MEYDAN OKUYOR
Trabzon heyetini Van ziyaretleri kapsamında   1.Ligde mücadele veren  Vanspor başkanı, 
hocası ve futbolcuları ile de  buluştu. Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk  
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Trabzonspor Anadolu futboluna büyük 
bir güç ve renk katmıştır. Bütün Anadolu takımlarının rol modeli olmuştur. Bu sezon 
şampiyonluk yolunda kendilerine başarılar diliyorum” dedi. Vanspor Başkanı Yentürk 
kendisinin burada sadece başkanlık yapmadığını gençleri terör belasından kurtarmak 
ve kazanmak adına sonuna kadar mücadele vereceğini de belirterek “ Van artık huzur 
ve spor kenti olacak. Terörün her türlüsüne buradan meydan okuyoruz. Artık meydan 
boş değil bizler varız Vanspor kulübü olarak her şeye hazırız. Van’ın huzurunu kimse 
bozamayacak” şeklinde konuştu.

KÜLEKÇİ’YE TEŞEKKÜR VE PLAKET
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi arasında kardeşlik 
köprülerinin kurulmasında büyük bir emeği olan kardeşlik projeleri koordinatörü aynı 
amanda Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi’ye Vanspor Başkanı Servet 
Yenitürk, Van Trabzonsporlar Taraflar Derneği Başkanı Erhan Önel, Van Şehit ve Gazi 
Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki, Van Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç 
plaket ve hediyeler vererek teşekkür ettiler.İç
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi



23KASIM 2019 - YENİ SAYI: 16

İÇİMİZDEN

HAKKARİ’DE HAYAT VAR
“Trabzon’dan Hakkari’ye selam getirdik” projesi kapsamında Hakkari iline ziyaret gerçekleştiren Trabzon kafilesinin ilk durağı 
Hakkari Valiliği oldu. “Hakkari’de hayat var” sloganı ile Hakkari’ye yeni bir güç ve renk katan Vali İdris Akbıyık’ın Trabzon 
kafilesine gösterdiği ilgi ve yakınlık katılımcıları oldukça etkiledi ve duygulandırdı. Bu ziyaretlerin ve projelerin çok değerli 
olduğun u belirten Vali Akbıyık, “. Hakkari tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. Şehrin görülmesi gereken çok güzel yerleri 
var.113 kilometre İran, 230 kilometre de Irak ile sınırımız bulunuyor. Dolayısıyla güvenlik biraz daha öne çıkıyor. Özellikle 
coğrafya o bölgelerde çok kötü, aşırı dağlık. Terör örgütü bundan faydalanıyor ama sınırları askerimiz, jandarmamız ve 
polislerimizle en iyi şekilde tutuyoruz. Türkiye’nin güvenliği ciddi anlamda Hakkari’den geçiyor. Burayı iyi tutamazsak 
memleketin huzuru bozulur ama diyebiliriz tarihin en huzurlu dönemini yaşıyor Hakkari.”

BU GÜZELLİKLERİ PAYLAŞMALIYIZ
Hakkari’de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ahmet Külekçi  gezinin amacın aulaştığın ı belirterek şunları söyledi: 
“İçişleri Bakanlığı himayesinde uzun zamandır hayata geçirilen çok da olumlu bir geri dönüşü olan kardeş şehirler buluşması 
kapsamında Karadeniz’den Güney ve Doğu Anadolu’nun farklı bölgelerine ziyaretlerimiz oldu. Amacımız daha fazla 
insanın Hakkari’yi tanımasını ve daha çok insanın buraya gelmesini, bölge halkı ile buluşmasını sağlamaktır. Buraya gelen 
arkadaşlarımız gittiklerinde ailelerine, yakınlarına, arkadaşlarına Hakkari’yi paylaşacaklar. Gazete sayfalarında Hakkari’yi 
anlatacaklar. Dolayısıyla Hakkari ve Karadeniz arasında bir kardeşlik, bir gönül köprüsü oluşacak. Birbirimizi daha iyi 
tanıyacağız.”

MUŞ’TA DA TRABZONSPOR DERNEĞİ
Van ve Hakkari illerinden sonra Bitlis ve Muş illerini de ziyaret eden Trabzon kafilesi geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen 
“Muş Trabzonspor Taraftarlar Derneğini”  de ziyaret etmeyi e ihmal etmedi. Muş’un Hasköy ilçesinde açılan ve başkanlığını 
Dağdibi köyü muhtarı Kadri Çoşkun’un yaptığı Muş Trabzonspor Taraftarlar Derneğinde  köz-çayı içen Trabzon kafilesi 3 günlük 
geziden oldukça mutlu ve memnun olarak Trabzon’a dönüş yaptılar. Trabzon’dan Hakkari’ye selam getirdik projesi kapsamında 
Hakkari-Van-Bitlis ve Muş illerine ziyaret gerçekleştiren kafiledeki heyetten bazılarının kısa görüşleri şu şekilde oluştu:

İYİ Kİ GELDİK KEŞKE DAHA ÖNCE GELSEYDİK
Ali Rıza Altunsoy (emekli-gazeteci):”Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sınırın en uç noktasına Hakkari’ye gittik. Çok güzel bir gezi 
oldu. Kardeşliğimizin  pekişmesi noktasındaki projeler çok kıymetli. Ahmet Külekçi kardeşime çok teşekkür ediyorum. Canla-
başla inanılmaz bir mücadelesi var”
Emrah Kalyoncu:(devlet memuru):”İnanın çok farklı duygular yaşadım. İlk kez gittiğim bu illerde ne kadar güzelliklerin  
olduğunu insanların ne kadar hoşgörülü ve misafirper olduğunu gördüm. Keşke daha önce de gelseydim. Herkesin gidip-
görmesini isterim”

Tamer Karadeniz: (mühendis)” Van ayrı güzel Hakkari-Muş ve Bitlis ayrı güzel. Hakkari’de hem horon oynadık hem halay 
çektik. Bu ülkenin huzur ve güven ortamı içinde yaşadığını kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğuna şahit oldum. Terör 
belasından hep birlikte kurtuluyoruz çok şükür”
Ali Yiğiter(esnaf):”Trabzon’dan Hakkari’ye selam getrdik” projesi kapsamında yaptığımız gezi ve ziyaretler hayatımın en 
güzel günleri ve anıları olarak kalacak. Çok farklı duygular yaşadım. Karşılıklı ziyaretler ile birlikte doğu ve karadeniz arasında  
önyargılar kırılacak bir-birimizi daha iyi anlayacağız”

BAKAN SOYLU’YA TEŞEKKÜR
Terörle mücadele noktasında Cumhuriyet tarihinin en önemli sınavını başarılı bir şekilde veren taraflı-tarafsız herkesin gönlünü 
kazanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde de büyük bir sevgi ve sahiplenme var.
 Şehirlerin huzur ve güven ortamı hayatın her alanına yansımı durumda.
 Sokaklar cıvıl-cıvıl. Güven ve istikrar ortamı ile göç bile tersine dönmüş durumda .
 İnsanlar artık köylerine-şehirlerine geri dönüyor. İş dünyası bölgeye yatırım yapıyor. Kardeşlik projelerine ise  bölge halkı tam 
destek veriyor. 

Bakan Süleyman Soylu kadınların ve gençlerin istihdamı, spora teşviki, sanata ve kültüre olan ilgilerini artırma noktasındaki 
bütün somut projeleri bizzat takip ediyor ve destekliyor. 
Gözünü-kulağını-yüreğini-gönlünü  tüm enerjisi ile bölgeden ayırmayan Süleyman Soylu’ya gidilen her yerde ayrı bir sevgi ve 
var. 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde vatandaşından-sivil toplum örgütlerine derneklerinden-esnaf camiasına, 
muhtarlarından-köy korucularına kadar geniş bir kesimin kalbini kazanmış Süleyman Soylu bakanımızın değerini iyi bilmeliyiz.
Bazen sonradan ah-vah çekmenin bir anlamı kalmıyor.
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EKONOMİ

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde 
neslinin devamını sağlamak için zorlu göç yolculuğuna çıkan inci kefalinin üreme döneminde 
kaçak yollarla avlanmasını önlemek amacıyla alınan güvenlik önlemlerinin meyvesini vermeye 
başladığı bildirildi. 

Gölde avlanan balıkların 16-17 santimetre olan boyunun 24-25 santimetreye kadar ulaştığı 
bildirilen açıklamada, daha önce ortalama 12-14 tanesi bir kilograma denk gelen inci kefalinin son 
zamanlarda 6-7’ye kadar düştüğü aktarıldı.

İnci kefali avlayan balıkçıların da son yıllarda avlanabilir balık yoğunluğundan memnun olduğu 
kaydedilen açıklamada, inci kefalinin neslinin devamı için koruma önlemlerinin sürdürüleceği 
vurgulandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, eskiye oranla 
inci kefalinde olumlu farklılıklar gözlendiğini belirterek, “Son yıllarda İl Müdürlüğümüz ekiplerince 
kolluk kuvvetlerinin desteğiyle alınan sıkı önlemler ve koruma yöntemleri sayesinde balığın 
av yoğunluğu ve kilosu artmış, boyu da uzamıştır. Bu ekonomik ve ekolojik açıdan önemli bir 
gelişmeyi gösteriyor.” dedi.

Koruma tedbirleri sayesinde inci kefalinin boyu uzadı, 
ağırlığı arttı
Van ve Erçek göllerinde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç 
eden inci kefalinin, alınan önlemler sayesinde hem ağırlığı arttı hem de boyu uzadı.
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GÜNCEL

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, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan veto
Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren 
kanun tasarısını bir kez daha görüşülmesi için TBMM Başkanlığına gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren 
7193 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u bir kez daha görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanlığına gönderdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kanunu, bir kez daha 
görüşülmesi için Anayasa’nın 89 ve 104’üncü maddeleri uyarınca bugün TBMM’ye geri gönderdiği ifade 
edildi.

Açıklamada, söz konusu kanunun geri gönderilme gerekçesi olarak, şunlar kaydedildi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21.11.2019 tarihinde kabul edilen, 7193 sayılı ‘Dijital 
Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun’ incelenmiştir.

Bu kanunda, diğer düzenlemelerin yanında, Elektrik Üretim Anonim Şirketi veya bağlı ortaklık, iştirak, 
işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında 
oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan 
özelleştirilenlere ve daha sonra özelleştirilecek olanlara, çevre mevzuatına uyum kapsamında 
gerçekleştirecekleri yatırımlar ile çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamaları amacıyla 
31.12.2019 tarihine kadar tanınan sürenin nihayetinde 30.6.2022 tarihine kadar uzatılması 
öngörülmektedir.
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GÜNCEL

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, 

Değişiklik öngörülen düzenleme ilk olarak 14.3.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 
geçici 8’inci maddesinde yer almıştır. Maddede belirtilen şirketlere çevre mevzuatına uyum kapsamında 
gerçekleştirecekleri yatırımlar ile çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamaları amacıyla 
31.12.2018 tarihine kadar süre verilerek, bu sürenin üç yıla kadar uzatılabileceği yönünde Bakanlar 
Kuruluna yetki tanınmıştır. Anayasa Mahkemesinin 22.5.2014 tarihli ve E.2013/65, K.2014/93 sayılı 
kararı ile anılan düzenlemenin iptal edilmesi üzerine 4.6.2016 tarihli ve 6719 sayılı Kanunun 25’inci 
maddesiyle geçici 8’inci madde yeniden düzenlenmiş ve bu defa şirketlere tanınan süre 31.12.2019 olarak 
belirlenmiştir.

Enerji ihtiyacının sürekli olduğu ve artarak devam ettiği, enerjinin ve dolayısıyla enerji sektörünün 
ülkemizin hedefleri ve gelişimi için hayati önem arz ettiği hususları göz önüne alındığında, elektrik üretim 
tesislerinin varlığının korunmasının ve desteklenmesinin devletin temel politikalarından biri olması 
gerektiği şüphesizdir. Nitekim 6446 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2013 yılından 2019 yılı sonuna kadar 
çevre mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketlere yaklaşık 7 yıl süre tanınması 
da bu yaklaşımın bir tezahürüdür. Verilen sürenin, yatırımcı şirketler bakımından hem finansal hem teknik 
gereklilikleri karşılama konusunda yeterli olduğu açıktır.

Bununla birlikte, insan sağlığı ve çevrenin korunması da devletin başta gelen anayasal ödevi ve herkesin 
insani görevidir. Nitekim Anayasa’nın 56’ncı maddesinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini 
önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu hususu da hüküm altına alınmıştır. Devletin çevreyi 
koruma ödevi gerekli mevzuatın yürürlüğe konması ve mevzuata uygunluğun denetlenmesi suretiyle 
yerine getirilir.

Vatandaşlar ise bu mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Ülkemizin enerji 
ihtiyacının karşılanması zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir. 
Günümüz şartlarında çevre kirliliğine yol açmadan, özellikle hava, su ve toprak kalitesini bozmadan 
da enerji üretiminin gerçekleştirilmesi mümkündür. Hal böyle iken evvelce elektrik üretim şirketlerine 
tanınan ve esasen yeni mevzuata uyum sağlama ihtiyacından kaynaklanan yaklaşık 7 yıllık geçiş 
süresi uyum için yeterli olmasına rağmen incelenen kanunla bu sürenin nihayetinde 2,5 yıl kadar 
daha uzatılması devletin insan sağlığı ve çevreyi koruma ödevi ile bağdaşmayacaktır. Devletin bu 
meseleye hem yatırımcıyı hem vatandaşını koruyacak bir anlayışla yaklaşması, düzenlemeleri buna göre 
gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Bu sebeple, incelenen Kanunun 50’nci maddesinin yeniden değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. 
Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 7193 sayılı ‘Dijital Hizmet Vergisi ile 
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’, 
50’nci maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için Anayasa’nın 89 ve 104 
üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.”
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TGF BAŞKANLAR KONSEYİ
Türkiye Gazeteciler Fedarasyon’nun Başkanlar Konseyi İstanbul’da yapıldı. 
Avrasya Gazeteciler Derneği’nin organizasyonu ile hayata geçen toplantıda 
yerel basının sorunları tartışıldı. Fedarasyon Başkanı Yılmaz Karaca, açılış 
konuşmasında olaya geniş perspektiften bakılması gerektiğini ve sadece yerel 
basın sorunları başlığı altında değil, genel anlamda medya dünyamızın mercek 
altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Basın güdümlü ve yandaş olmaktan kurtulması gerektiğini vurgulayarak, 
sözlerine devam eden Başkan Karaca basının sorunlarını tek tek sıralayarak 
salonda bulunan fedarasyona bağlı dernek başkanlarının önemli konularda 
notlar alarak, illerinde gerekli çalışmalar yapılacağının sinyalini verdiler.

Önemli tartışmalara sahne olan Başkanlar Konseyi Toplantısında Fedarasyon 
Başkanı Karaca’dan sonra il başkanları söz alarak hem yerel anlamda 
illerinde yaşanan sorunları hem de bu sorunların çözülmesi doğrultusunda 
önemli önerileri olduğu gözlemlendi. Toplantının çok verimli olduğunun 
altını çizdiğini vurgulamadan geçmemek gerekmektedir. Mensubu olduğum 
bu güzide topluluğun tartışmaların ne kadar seviyeli olduğuna tanık olmak 
ayrıca günümüz Türkiye’sinde böyle bir sivil toplum kuruluşunun varlığı ve bu 
kuruluşun bir üyesi olmanın gururunu ve onurunu yaşadım. TGF bir sivil toplum 
kuruluşu olmasının yanında bir partiler üstü kurum olduğu gözlemini veriyor. 
Bu da bizi ziyadesiyle sevindirdi. İstişare toplantısında söz alan il başkanlarından 
biri de ben oldum. Tabi sorunların en büyüğünün demokrasi sorunu olduğunun 
altını kalın çizgiler çizerek sözlerime başladım. 

Sadece basının değil herkesin sorunu olduğunu vurguladım. Önemli olan 
bu sorunların sağlıklı bir tespitinin yapılması gerektiğinin, şahet bu sorular 
çelişkilerden soyutlanmış somut sorunlar haline getirilmezse korkarım ki 
çözüm önerilerimizde sağlıksız olur. O neden biz il il, tek tek çalışalım ve 
sorunları tespit edelim, sonrada genel merkezimizde bunları bir havuzda 
toplayalım ve bir komisyon oluşturup sorunlarımızı TBMM’ye sunalım. Ve bu 
işin takipçisi olalım. Biz sivil toplum kuruluşu olarak üyelerimizin menfaatlerini 
koruyup kollamak ve birlikteliğimizi de baskı unsuru olarak kullanmamız 
gerekliliğini belirttim. Elbette dördüncü güç olarak bu varlığımızın da 
hissedilmesi için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini vurguladım. Özetle 
Türkiye’nin en büyük basın federasyonu olan TGF’nin Türkiye’de hukuk 
temelleri üzerine oturtulmayan demokrasinin oluşması adına verilecek 
mücadelenin kutsiyetinin de altının kalın çizgilerle çizilmesi gerektiği ve bu 
doğrultuda gereken çalışmaların yapılması ve ivedilikle faaliyetlerimizin 
arttırılmasını temenni ederek sözlerimizi bitirdik. Toplantı başkanların 
birbirleriyle görüş alışverişinde bulunarak, önemli kazanımlara sahne olduğunu 
söylemek mümkün. Sonuç bildirgenin yayınlanan şekliyle okunduğu zaman TGF 
(Türkiye Gazeteciler Fedarasyonu)’nun demokrasimiz ve meslek kuruluşları 
olarak ne kadar önemli bir yerde olduğu bir kez daha görülmüş oldu. 3 gün 
devam eden toplantı sonrasında yapılan bir tekne gezisi dostlukların pekişmesi 
ve fikir alışverişlerinin tavan noktaya ulaşmasını sağlamıştır. Tüm Başkanların 
bu toplantıda memnuniyetleri yüz ifadelerinden anlaşılıyordu. 60.sı yapılan 
Başkanlar Toplantısı 61. toplantının yapılacağı yer ve zamanın beklentisini 
şimdiden başladığını görmek elbette sevindirici. Ancak en sevindirici yönü 
Başkanlar Konseyi’nin seviyeli ve sorunlar için önerilen çözüm önerilerinin 
sağlıklı tespitiydi.  
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GÜNDEM

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, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler 
Toplantısı için Birleşik Krallık’a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılacak ve 
Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye 
iştirak edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70’inci yıl dönümü 
dolayısıyla Londra’da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak üzere Birleşik Krallık’ı ziyaret 
edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-5 Aralık’ta Birleşik Krallık’ta düzenlenecek 
toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iştirak edecek.

Liderler Toplantısında, NATO topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında 
birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi 
planlanıyor.

Toplantıda ayrıca, ittifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda 
kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde liderlerce örgütün 2020’li yıllara hazırlanması 
hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor.

Toplantının ardından “Londra Bildirisi”nin kabul edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
toplantı çerçevesinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmesi 
planlanıyor.

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle ayrıca Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla 
gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye iştirak edecek. Zirve’de, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel 
gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık’ı ziyaretinin son gününde Cambridge Camisi’nin açılış 
törenine katılacak.
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POLİTİKA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin iç talebe ivme 
verebilecek en önemli araçlardan biri olarak görülmesi ve aylık 2 bin 600 lira dolayında olması gerektiğini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde 
toplandı.

Öztrak, MYK sürerken düzenlediği basın toplantısında, MYK’nin gündeminde gelecek yıl için belirlenecek asgari 
ücret, bugün açıklanan bu yılın üçüncü 3 ayında gerçekleşen büyüme rakamları, işsizlik ve hayat pahalılığı 
arasında sıkışan vatandaşların durumu ve ülkedeki son gelişmelerin bulunduğunu aktardı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2020 yılında uygulanacak ücretin belirlenmesi için bugün ilk toplantısını 
yaptığına işaret eden Öztrak, bu seneki görüşmelerde, 3 işçi sendikaları konfederasyonunun birbirleriyle 
görüşerek masaya oturmalarını önemsediklerini vurguladı.

Maktu vergi, harçlar ve para cezalarına yüzde 22,58 zam yapıldığını ifade eden Öztrak, asgari ücretin tespitine 
ilişkin şu görüşlerini paylaştı:

“Bu nedenle pazarlığa asgari ücreti yüzde 22,58 artırdıktan sonra başlamak lazım. Aksi takdirde devletin alacağına 
ayrı, vereceğine ayrı enflasyon uygulaması gibi bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün olmaz. Pazarlığı gelecek yıl 
için yüzde 5 olarak hedeflenen büyümeden çalışana ne kadar pay verileceği üzerinden yapmak gerekiyor. 

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Asgari ücret iç talebe 
ivme verebilecek araç olarak görülmelidir
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, “Asgari ücret, iç talebe ivme verebilecek en 
önemli araçlardan biri olarak görülmelidir.” dedi.
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POLİTİKA

Diğer taraftan Türk-İş, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 2 bin 578 lira olarak hesapladığını açıkladı. 
Burada asgari ücret hesabında ILO standartlarına uyulması, yaşam maliyeti ve ücret belirlenirken tek bir işçinin 
değil ailesinin de yaşam maliyetinin dikkate alınması gerektiğinin altını bir defa daha çizmek isterim. Ekonomik 
krizin, son bir yılda 789 bin yurttaşımızı, işinden gücünden ettiğini biliyoruz. İşsiz kalan her 100 kişiden 75’i de 
çalışanların en düşük maaş alan, en kırılgan kesimlerine mensup. Mevcut ekonomik krizde, asgari ücret, iç talebe 
ivme verebilecek en önemli araçlardan biri olarak görülmelidir. Bu nedenle bu yıl asgari ücret tespiti yaparken 
önce yüzde 22,58’lik kısmı koyacaksınız, bunun üstüne büyüme hedefi olan yüzde 5 kadar da ilave yapacaksınız. 
Bu da aşağı yukarı aylık 2 bin 600 lira seviyesine karşılık geliyor.”

Faik Öztrak, TÜİK’in açıkladığı 2019’un üçüncü üç ayına ait büyüme rakamlarını da değerlendirdi.

Buna göre Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde binde 9 büyüdüğüne işaret eden Öztrak, “Geçen yılın 
son çeyreğinden bu yana üst üste 3 çeyrektir süren küçülmenin ardından ilk defa gelen bu bindeli artışın ne kadar 
kalıcı olduğu tartışılmalıdır.” dedi.

Öztrak, büyümenin sürdürülebilirliğinin önemli göstergelerinden birinin yatırımlar olduğuna değinerek, yatırımın 
iş imkanı yarattığını anlattı. Yatırımların son 5 çeyrektir daraldığını kaydeden Öztrak, “Bu çeyrekte yatırımlardaki 
daralma yüzde 12,6’yı buldu. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla makine ve teçhizat yatırımları yüzde 7,5 gerilerken 
inşaat yatırımları yüzde 18 geriledi. Bu döneme ilişkin rakamlar, büyümenin istihdam yaratmadığını, işsizliği 
azaltmadığını ortaya koyuyor. İşte bu yüzden bu büyüme işsizlere, çalışanlara yaramıyor. Sarayın büyüme 
stratejisi, sadece İstanbul’da parasını borsaya yatıran bir avuç yandaş ile Londra’daki bir avuç bankacıya yarıyor.” 
görüşünü savundu.

Üçüncü çeyrekteki büyümeye rağmen yılın 9 ayında ekonominin önceki yılın aynı dönemine göre binde 9 
küçüldüğünü belirten Öztrak, “Aynı dönemde devletin tüketim harcamaları yüzde 5,6 artmasına rağmen 
vatandaşın tüketim harcamaları ise ilk 9 ayda yüzde 1,4 azalmış. Devlet gaza basmış, buna rağmen ekonomi 
yüzde bir civarında küçülmüş.” diye konuştu.

Büyümenin hedeflenenin dörte birinden bile az olduğunu öne süren Öztrak, bu başarısızlığın dışarıdan gelen 
etkilerle izah edilebilecek hiçbir yanının bulunmadığını ifade etti.

Öztrak, “Sarayın binde 5’lik büyüme için bu kadar uğraşması ekonominin ne halde olduğunu ortaya koyuyor. İş 
gücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı sene başından bu yana düşmeye devam ediyor. Diğer taraftan milli 
gelir, üçüncü 3 aylık dönemde yıllık 734 milyar dolar oldu. Milli gelir dolar olarak 2008 yılındaki seviyesinin bile 
altında. Yani AK Parti döneminde 11 yıl geriye gitmişiz.” diye konuştu. Öztrak, “Bazı bakanlar için bu komisyon 
günah çıkarma odasına döndü. Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘şehir hastanelerinin kamu-özel işbirliği 
kapsamında yapılmasının çok pahalı, bu hastaneler bütçe kaynaklarıyla yapılacak.’ dedi” ifadesini kullandı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın da Osmangazi Köprüsü’ne ilişkin benzer açıklamada bulunduğunu 
belirten Öztrak, Turhan’ın 28 Kasım 2019 tarihli komisyon tutanağında yer alan ifadelerini okudu. Öztrak, şöyle 
devam etti: “Yani Sayın Bakan, ‘bu köprüden bu paraya kimse geçmeyince fiyatı düşürdük’ diyor. 44,5 dolara 
garanti ettiğiniz geçiş ücretinin gerisini kimden alıyorsunuz? Gerisi bütçeden. Özetle vatandaşın cebinden, emekli 
Ayşe Hanım’ın cüzdanından, işçi Ahmet Bey’in kesesinden çıkıyor. Köprünün parasının üçte birini köprüden 
geçenden üçte ikisini köprüden geçmeyen vatandaşlarımızdan alıyorlar. Tüyü bitmedik yetimin parası, yandaş 
müteahhide dövizle peşkeş çekiliyor. Gerçekten bunu akılla, mantıkla izah etmek mümkün değil. Saraya bir 
teklifimiz var. Bu köprünün ismini değiştirin. Buna Osmangazi değil, Deli Dumrul köprüsü deyin. Geçenden 30 
akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe.” dedi.
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Samsun’da 22. yüzyılın bakış açısının kazandırılması hedefiyle başarılı 15 kız öğrencinin katılımıyla hayata geçirilen 
“Marslı Mühendis Kızlar Projesi” kapsamında yürütülen çalışmaların ilk bölümü tamamladı.

Kentte iki yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında devlet okullarında öğrenim gören 14 ile 17 yaş arası başarılı 
15 kız öğrenciye Samsun Bilim Merkezinde eğitim verilmeye başlandı.

Samsun’da yürütülen çalışmaların yanı sıra İzmir’de uzay kampına götürülen kız öğrenciler, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde (ODTÜ) teknokentte bilimsel çalışmalara katıldı.

Uluslararası sertifikalı tıbbi organ modellemeye dair bilimsel çalışmalarda yer alan öğrenciler, organ modellemesi, 
artırılmış ve yapay gerçeklik, üç boyutlu görüntüleme gibi alanlarda bilgi edindi.

Proje kapsamında öğrenciler, “THK-5” ve “THK 13” model uçakların modellemesini de hayata geçirerek, Samsun 
Radyo Kontrollü Araçlar Spor Kulübünün desteğiyle uçurdu.

Samsun Barosu Yapay Zeka ve Hukuk Çalışma Grubu Başkanı ve proje koordinatörü avukat Burhan Uyan, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri uzay gibi bir hedefe yönlendirme açısından algı oluşturmak amacıyla 
projeye “Marslı Mühendis Kızlar” adının verildiğini söyledi..

‘Marslı Mühendis Kızlar Projesi’ ile geleceğin 
mühendisleri yetiştiriliyor
Samsun’da hayata geçirilen “Marslı Mühendis Kızlar Projesi” kapsamında devlet okullarından 
seçilen kız öğrenciler, 2 yıl boyunca farklı üniversitelerdeki bilimsel çalışmalara katılarak tecrübe 
kazandı.
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ABD’nin Suriye Politikası (9)
Değerli Simge Dergisi okuyucuları bu yazacağım 9’uncu sayı... Daha önceki 
yazılarımda derin analizler yaptım, örnekler verdim. ABD’nin Suriye politikası 
sadece Suriye ile sınırlı olmayıp tüm orta doğu ve Müslüman ülkeleri olan 57 
devleti kapsamaktadır. ABD küçük ortağı büyük İsrail politikası olan işgal et, 
toprak kazan. Doğal zenginlikleri olan İslam ülkelerini iç karışık ve iç savaşa 
sürükle, yönet politikasını istila üzerinden siyaset üreterek, bu güne kadar 
kazandı. 

Daha önceki yazılarımda İsrail’in 1967 yılında başta Mısır ve Arap ülkeleri 
olmak üzere 1 haftalık savaşta Suriye toprakları olan Golan tepelerini işgal 
etmiş, aradan geçen 52 yılda bu topraklarda tarıma dayalı üretim yapmıştır. 
Son yıllarda yerleşim alanı olarak ilan edip evler yaparak kendi topraklarına 
ilhak etmiştir. Bu emir vaki zor işgale hiç bir Arap ülkesi ve kendi toprağı olan 
Suriye iç savaş ve iç kargaşadan tepki bile koyamamıştır. Demem o ki ABD’nin 
Suriye politikasını anlamak için tüm yazılarımın çıplak gözle okunduğunda 
anlaşılacağı kanaatindeyim.

Sevgili Simge Dergisi okuyucuları zaman o kadar hızlı akıp gidiyor ki zamanı ve 
olayları yakalamak pek kolay olmuyor. Gelelim Türkiye’nin Suriye politikasın da 
üstlendiği göreve… Öncelikle benim vurgulamak istediğim ülkeler arasında 
sürekli dostluk ve sürekli düşmanlık olamaz olmamalı… Nedeni devletler 
arasında dostluk ancak karşılıklı menfaatlere dayanmaktadır. Soruyorum size 
benim ülke olarak Suriye’de ne işim var? Suriye’nin iç işlerine karışmak onun 
devlet siyasetini şekillendirmek, demografik yapısını değiştirmek, benim 
devlet olarak ne vazifem ne de görevim olmamalı. Bu uygulanan yanlış devlet 
politikası ülkemizin geleceğini tehdit eder bir vaziyet almıştır. Hem ekonomik 
hem siyasi hem de ülke bütünlüğümüzü tehlikeye sokmuştur. Ülkemizi 
yöneten yetkililer bu güne kadar 40 milyar dolar Suriye mültecilerine harcama 
yaptıklarını söylemekteler. Siz vatandaşlarıma soruyorum bu 40 milyar dolar 
ülke kalkınmasına harcanmış olsaydı, bu ülkenin işsizlik ve üretim sorununu 
çözebilirdik. 

Ne yazık ki bu ABD’nin politikası ve bizi yöneten kadrolar bunu uygulamak için 
canla başla çalıştılar ve de çalışmaya devam etmekteler. Bu Suriye bekasından 
kurtulmanın tek yolu yerinden yurdundan koparılan insanların vatanlarına 
dönüşü sağlanmalı ve bununda tek yolu meşru Suriye hükümeti ile masaya 
oturarak, akılcı dış politika büyük Atatürk’ümüzün bize yol gösterdiği, yurtta 
sulh cihanda sulh dediği diplomatik yolla çözümünden geçer. Bizim Suriye 
politikamız ne ABD ne Rusya ne İran devletleri ile çözülemez. Ancak Suriye 
devleti ile diplomatik ilişki kurarak gerçekleşebilir ve daha acı olanı her gün 
ülkemiz de çocuk ve olgun Suriye kadınları 40 çocuk doğurmaktadır. Bu 
güzelim ülke acil çözüm bulamazsa demografik yapımız bozulacak bunun 
düzeltilmesi yılları alacaktır. Bu gerçekleri yazmaktan ABD’nin asıl amacının 
Suriye’de ne olduğuna değinemedim. Gelecek yazımda bu soru ve sorunları 
incelemeye ve siz Simge Dergisi okuyucularına tarafsız bir gözle aktarmaya 
devam edeceğim. İyi okumalar, saygılarımla.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde 
gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kasım ayı ihracat rakamları açıklandı.

Buna göre, otomotiv endüstrisi kasımda 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv 
endüstrisini, 1 milyar 832 milyon 476 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 543 milyon 191 bin 
dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Aynı dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 447 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 74,8’ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018’in aynı dönemine göre 
yüzde 1,1’lik azalışla 12 milyar 134 milyon 292 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,5’ini oluşturan tarım grubunda yüzde 2,4’lük artışla 2 milyar 358 milyon 
534 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Toplam ihracattın yüzde 2,3’ünü oluşturan madencilik grubunda ise dış 
satım kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8’lik azalarak 371 milyon 864 bin dolara geriledi.

Ülke verilerine bakıldığında kasımda en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar 
dolarla Irak ve 948 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatta ilk 10 ülkenin payı yüzde 48,4 olurken, ilk 20 ülke 
için bu oran yüzde 66,4 düzeyinde gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı kasımda 
yüzde 47,5 oldu..

Otomotiv endüstrisi kasım ayında 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarlık ihracata imza attı. 
Ekim ayında en fazla ihracat artışı gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.
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Hayatı Güncelleyin
Kendime vermiş olduğum sözleri tutmanın huzuru ile yaşamda yol 
alıyorum.

Başkalarını eleştirmeye zamanım kalmayacak şekilde kendimi 
geliştiriyorum. Benim ona, onunda bana hiçbirşey katmayacağı insanlar için 
zaman harcamıyorum. Sesimi yükselterek değil, sözümü yükselterek ve bu 
sözleri eyleme geçirerek yaşamak gayretindeyim.

Kalbimde taşıdığım iyilik duygusuna sadık kalarak, kötüleri eleyerek 
yürüyorum. Yoluma taş koyanlar ile gül serenleri birbirine karıştırmıyorum. 
Kimi nereye koyacağımı daha iyi biliyorum artık. Benden çalanlara, 
eksiltenlerle selamı dahi kesiyorum. Değer katanlar muhattabımdır bundan 
böyle.

Hayatınızın neresinde olduğu belirsiz insanlar silinmeyi hak eden 
insanlardır, silin !.. Ve siliyorum tek tek, kendime duyduğum saygıdan 
dolayı. Doğrularımı bazen gözden geçiriyorum, yanlış insanlara yaptım mı 
diye... Odak noktam geçmiş değil, gelecek bundan sonra. Geçmişimde ki 
hüzünlerin, anın keyfini kaçırmasına izi vermiyorum. Kendime acımak değil, 
kendimle gurur duyuyorum.

Yerimde saymak yerine, kendimi geliştirmeyi seçiyorum. Kendi 
başarılarımdan başka, çevremdeki insanların başarılarını görmek ve takdir 
etmek güzelliğini yaşıyorum. İnsan olabilmek, insan kalabilmek için.

Davranışlarımın sorumluluğunu alıyorum ve geridönüşümlere açığım. 
Herşeye rağmen iyi tarafından bakmaya ve iyi düşünmeye devam 
ediyorum kötülere inat. Karanlık yüzlere değil, aydınlık yüzlere bakmayı 
tercih ediyorum. Dingin bir akıl ama coşku dolu bir kalp ile bu hayat benim 
diyorum, benim ve yaşamam gerek.

Mutluyum dediğim günlerin, mutsuzum dediğim günlerden daha fazla 
olması için ruhsal ihtiyaçlarımı yani kendimi ihmal etmeden yaşıyorum. 
Evet mutsuzluklarım da olacak ve ben bunları mutluluklara verilmiş kısa 
aralar olarak görüyorum. Zorlandığım anlar engel değil, gelişimime katkıdır 
biliyorum. Karanlığa küfretmek yerine, bir mum yakmayı tercih ediyorum.

Artık insanların söylediklerinden çok, söylemediklerini dinliyorum. 
Yaptıkları ile beraber, yapmaları gerekirken yapmadıklarına da dikkat 
ediyorum. Benim değerlerime uygun insanları hayatımda tutmaya gayret 
edip, diğerlerinden uzaklaşıyorum sessizce. Hayat bir oyunsa, oyuncular 
değişebilir. Üzerinde durmuyorum.

Sahip olduğum yaşamın kalitesini artırmak, güncel tabiri ile; şu anki 
hayatımı en iyi versiyonu ile yaşamak güzel olmaz mı? Zaman zaman hayatı 
güncelemek gerekir ve hayatımı güncelliyorum bugün...

Gülsemin KONCA

Yazar
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Üniversitede okurken 1991’de görme yetisini 
kaybeden 48 yaşındaki İbrahim Elibal, Ankara 
Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler 
Bölümü’nden mezun oldu. Elibal, daha sonra 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim 
Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 

Milli Eğitim Bakanlığında 2000’den bu yana uzman 
psikolojik danışman olarak çalışan Elibal, 7 yıldır 
da Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Anaokulunda görev 
yapıyor.

Elibal, görme yetisini kaybettikten sonra yaşadığı 
zorlukları ve akademisyen olma hayalini anlattı.

Görme engellilere uygun ders materyali 
bulunmadığı için üniversitede çok zorlandığını, 

arkadaşlarının okuduğu ders kitaplarını kasete 
çekerek dinlediğini ifade eden Elibal, daha sonra 
bunları Braille alfabesine döküp notlar aldığını dile 
getirdi.

Elibal, teknolojinin gelişmesiyle işlerinin 
kolaylaştığını, eğitimdeki zorlukların bir kısmının 
da böylece ortadan kalktığını belirtti.

Yüksek lisans sınavında, çok zorlanmasına rağmen 
bir şekilde başarılı olduğunu anlatan Elibal, “Yüksek 
lisans yaptıktan sonra üniversitede ilerlemek 
istedim ancak karşıma dil sınavı sorunu çıktı. 
Birden fazla seçenekli sorular bizi çok zorluyor ve 
geçemiyoruz. Sınavlar görme engellilere uygun 
değil, muafiyet değil ama uygun sınav olmasını 
istiyoruz.” diye konuştu.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Görme engelli öğretmen akademik kariyer için 
YDS sorununa çözüm istiyor

Görme engelli rehberlik öğretmeni İbrahim Elibal, akademik kariyerine devam edebilmek 
için Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) görme engelliler için yeniden düzenlenmesini istediğini, 
en büyük idealinin bir üniversitede bilim üretmek olduğunu söyledi.
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladığı 
bildirildi.

Buna göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, 
Türkiye’deki ve dünyadaki tüm engelliler için 
hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, çağdaş 
ve sosyal devlet olma anlayışı gereği, engellilerin 
sorunlarının çözümü için yapılan çalışmaların her 
zaman öncelikleri olduğunu belirtti. “Engellerin bu 
kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında değil, 
onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, 
bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda 
gayret göstermeye devam ediyoruz.” diyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Engelliliğin, bir sağlık meselesi olduğu kadar, 
aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik 
veçheleri de bulunan çok boyutlu bir konu 
olduğu unutulmamalıdır. Son 17 yılda, engelli 
bireylerin hayata katılımı konusunda atılan devrim 
niteliğindeki adımlar, engelli vatandaşlarımıza 
karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Eğitim 
hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, 
istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya 
kadar pek çok hususta engelli kardeşlerimizin 
sorunlarına çözüm olmak, toplumla 
bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur 
ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle 
çalıştık.” dedi.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Erdoğan: Tüm vatandaşlarımızı engellilik 
konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya 
çağırıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Engellerin bu kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında 
değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu bilinci tüm topluma yaymak 
konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.



39KASIM 2019 - YENİ SAYI: 16

BU YETMEZ!

İç
im
izd

en

Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Şenol Güneş önderliğinde umuda 
yolculuk mutlu mesut bitti. Sonunda 
hesap kitap yapmadan, son maçımıza 
formalite icabı çıkıp EURO 2020 yolunu 
tuttuk. Daha iyi olabilir miydi, kesinlikle. 
Düşünsenize; kuralar çekilirken bizi 
gören diğer ülkelerin ‘’son dünya 
şampiyonu Fransa’yı geride bırakıp lider 
çıkmışlar’’ diye bahsettiklerini. Bir kere 
çekinmelerini sağlayacaktı bu durum. 
Şimdi biz Ukrayna’nın namağlup 
geldiğini, İtalya’nın tüm maçlarını 
kazandığını duyunca onlarla eşleşmek 
istiyor muyuz? İzlanda maçının 
eleştirilerini duyan Şenol Güneş bunu 
pek olgunlukla karşılamadı…
Cesur oynamadığı eleştirileri karşısında, 
‘’ben İzlanda’dan korktum. Zaten 
buralara korkarak geldim(!)’’ gibi, 
iğneleyici demeçler verdi. Kusura bakma 
hocam da seni Merih Demiral kurtardı! 
Bu maçtan puan almak senin yanlışını 
örtmez. Bunlar yıkıcı eleştiri değil ve bu 
tür eleştirilere kavga eder gibi karşılık 
vermek kendisine hiç yakışmıyor. Maç 
başında fiziki mücadele yüksek olacağı 
için orta alanın defansif tutulmasını 
yadırgamadım. İlk bir saat kıran kırana 
savaştık. Lakin onları durdurduktan 
sonra vurmayı seçmemesi büyük 
yanlıştı. Oyuna geç müdahale etti. 
Şükür ki stoperlerimiz şahane ve kötü 
senaryoya müsaade etmedi. 
Umarım maçın stresinden kaynaklı 
veryansın etmiştir. Hoca böyle şeylere 
çok takılır. Konsantreyi bozmadan, 
daha iyisini yapmak için plan yapmaya, 
adaletli seçim için gözlemlemeye 
devam etmeli. Çünkü yakalanan güzel 
havayı bozmak için tetikte bekleyen 
art niyetliler var! Sadece sosyal 
medyada değil. Yazılı ve görsel basında, 
itimat edilen kişiler de aynı gayede. 
Jenerasyondan bahsediyoruz değil mi? 
Nasıl ortaya çıktı bu pırıl pırıl çocuklar? 
Avrupa’ya transfer olup kendilerini 
geliştirerek. Buna vesile olan kişi kim? 
Türk kuralını getiren Fatih Terim. İşte bu 
art niyetli kesim, Şenol Güneş övgülerini 
kullanıp Fatih Terim’i itibarsızlaştırma 

derdinde bu aralar! Kısaca kompleks 
sahipleri. Kimse, Şenol Güneş’in 
EURO 2020 elemelerindeki başarısını 
küçümseyemez ama kıyaslayamaz da! 
Bunu yaparak sadece Milli duygulara ve 
takıma zarar verirsiniz. Fatih Terim Türk 
futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı 
teknik direktörüdür. Şenol Güneş ise 
gittiği her yerde başarılı olmuş bir 
teknik direktördür. İkisi de kendisini 
kanıtlamıştır fakat kıyaslama derdine 
düşenler, kendi çapında eğlenmekten 
öteye geçemez!

Jenerasyon övülürken, araya ekol 
kavramı da sıkıştırılıyor. Açıkçası bu 
beni tebessüm ettiren bir düşünce. 
Altı ay bir yıl içinde ekol yaratılır mı 
yapmayın Allah aşkına… Elenen İzlanda 
ekol yaratma adına bizden ileride 
açık söyleyeyim. Bakın kadrolarına, 
hepsi ülkelerinin dışında kariyer 
yapıyor. Burada hala, ortaya çıkan 
jenerasyonu yok etme planları var. 
Türk kuralı sayesinde, tarihin en iyi 
stoper rotasyonuna sahip olduk ve yaş 
ortalaması yirmi dostlar! Oynadıkları 
takımlar Juventus, Leicester ve Schalke. 
Hepsi her sene Avrupa kupalarında 
olan hatta derece yapan ekipler. 
Bu kural böyle devam ettiği sürece, 
daha nice Cengiz Ünder seviyesinde 
oyuncularla donanacak Türk futbolu. 
Bunları Galatasaray, Fenerbahçe, 
Beşiktaş ve Trabzonspor’da oynatarak 
Türk futbolunu tanıtamaz ve 
geliştiremezsiniz! Hala ısrarları devam 
ediyor maalesef…

On maçta sadece üç gol yemek müthiş 
bir başarı. Sadece bir mağlubiyet aynı 
şekilde güzel. Lakin şampiyonada 
doymadığımızı, bu güzel sonuçların 
devamlılık haline gelmesi gerektiğini 
göstermeliyiz. Bu sefer olmadı ama 
bundan sonraki elemelerde, ikincilik 
değil sürekli liderlik hesabı yapan bir 
Milli takımımız olmalı. Bu potansiyele 
sahip olduğumuzu gösterdik. Yüreğinize 
sağlık. Durmadan devam!

İÇİMİZDEN
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‘Helikopter ambulanslar 2008’den bu yana 31 bin 
900 hasta taşıdı’

Sağlık Bakanı Koca, “Acil hizmetlerinde geldiğimiz nokta gurur verici olsa da hedefimiz 
her zaman daha iyisine ulaşmaktır.” dedi.

Fahrettin Koca, 112 Acil ambulans sisteminin 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tanıtım 
programında konuştu.

Koca, 112 acil sağlık hizmeti ağının hastane öncesi ilk yardım ve acil sağlık hizmetlerinin yüz akı 
olduğunu söyledi. Vatandaşlara 3 bine yakın 112 istasyonu, 5 bini aşkın ambulans ve 34 bini aşkın 
personelle kesintisiz acil sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Koca, birçok hayatın kurtulmasının, 
zamanla yarışmaya, hastayı en yetkin ellere, en kısa zamanda ulaştırmaya bağlı olduğunu dile getirdi.

Dünyada ücret istemeden, herhangi bir sigorta kurumundan ücret almadan vatandaşına hizmet veren 
tek hava ambulans hizmetinin Türkiye’de olduğunu ve bununla da gurur duyduklarını ifade eden Koca, 
şöyle konuştu: “Geldiğimiz noktada, 112 istasyon sayımız 2 bin 840, sadece 112 hizmetlerinde kullanılan 
ambulans sayımız ise 5 bin 469 olmuştur. 250 ambulansımıza kar paleti takılarak, 22 ambulansımız ise kar 
bıçaklı ve kar paletli olarak en ağır kış şartlarında vatandaşlarımıza ihtiyaçları halinde erişebilmektedir. 
Özellikle ağır trafik kazalarına hizmet vermek üzere, 4 yaralı birden taşıyabilen 62 ambulansımız hizmet 
vermektedir. 91 yoğun bakım ve obez ambulansına ek olarak, 62 motosiklet ambulansımız sahada 
görev başındadır. 6 deniz ambulansımız, 17 helikopter ambulansımız, 3 uçak ambulansımızla karadan, 
denizden, havadan vatandaşımızın hizmetine yetişiyoruz. Kentlerde vakaya ulaşma süremizi 10 dakikanın 
altına indirdik, kırsalda ise ilk 30 dakikada çağrıldığımız yere büyük oranda ulaşıyoruz. Bu yılın ilk 10 
ayında kara ambulanslarımız 4 milyon 780 bin kişiye hizmet vermiştir. Helikopter ambulanslarımız 
2008’den bu yana 31 bin 900, uçak ambulanslarımız ise 2010’dan bu yana 13 bin 500 hasta taşımıştır. Yurt 
dışından ülkemize 673 hastamız getirilmiştir.”
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Koca, Türkiye’nin artık dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına hizmet edebilen bir sisteme 
sahip olduğunu, en son Arnavutluk depreminde yaralanan bir vatandaşın ambulans uçakla Türkiye’ye 
getirilerek tedavisinin sağladığını aktardı.

“Acil hizmetlerinde geldiğimiz nokta gurur verici olsa da hedefimiz her zaman daha iyisine ulaşmaktır.” 
ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti:

“İlerleyen dijital ve teknolojik imkanların desteğiyle daha hızlı, daha iyi ve daha kaliteli acil sağlık 
hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstasyon sayılarımızı, ihtiyaç duyulan bölgeler 
öncelikli olarak arttıracağız, bununla ilgili olarak sürekli hizmet düzeyimizi ölçüyor, eksik veya yavaş 
kaldığımız bölgelerimizi destekliyoruz. Acil çağrıların daha hızlı ve efektif yönlendirilmesi adına İçişleri 
Bakanlığımızın önderliğinde ‘112 Tek Çağrı Projesi’ni destekliyoruz. Bu sayede acil duruma polis, itfaiye, 
ambulans gibi ekiplerin senkron ve koordineli bir şekilde müdahalesinin sağlanacağını umuyoruz. 
Ambulanslarımızı dijitalleştiriyoruz. Ambulans içinde iken hastayla ilgili kayıtlar komuta merkezi ve 
gidilen hastane ile paylaşılıyor. Bu sayede hastanın erken müdahalesi ve en isabetli merkeze sevki 
sağlanıyor. Hasta adına vakit kaybı engelleniyor. Pilot çalışmalarını yürüttüğümüz bu projede başarılı 
sonuçlar aldık. Tüm ülkeye kısa zamanda yaygınlaştırmayı da planlıyoruz.”

Afet durumları için destek mobil haberleşme merkezleri ve uydu destekli haberleşme sistemlerinin 
devrede olduğunu aktaran Koca, hastalar ve personelin güvenliğini ve konforunu sağlamak açısından 
üniversitelerle iş birliği içinde sürekli Ar-Ge çalışmaları yürütüldüğünü anlattı.

Sağlık ordusunun ön cephesinde mücadele eden kısmın 112 acil personeli olduğunu vurgulayan Koca, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımıza da bir uyarıda bulunmak isterim. Bir gün ihtiyaç anında 112’yi aradığımızda 
karşınızda meşgul sesi duyabilirsiniz. Zamanla yarıştığınız o acil anınızda, zamana yenik düşebilirsiniz. 
Bu durumda kalmamak için 112’yi asılsız çağrılarla lütfen meşgul etmeyiniz. Trafikte mavi ışıldak görüp, 
siren sesi duyduğunuzda yol vermekte gecikmeyiniz. Unutmayın hiçbir acele işiniz, sizden yol isteyen 
ambulanstaki hastanın durumu kadar acil olmayabilir. Bazen dakikalar, bazen saniyeler bir hayatın 
kaybına sebep olabilir. Bir başka zaman bu siz olabilirsiniz. Çağırdığımızda en kritik anımızda bize en 
hızlı ulaşacak olan ambulanstır. Sesimizi ilk duyan komuta merkezindeki görevli, yardımımıza ilk yetişen 
ambulanstaki 112 acil sağlık personelidir.“ dedi.
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TURİZM CENNETİ ANTALYA (2)
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Zafer ALTINKESER
Yazar

simgedergi@gmail.com

İkinci Bölümde  ( Manavgat, Serik, Aksu, 
< Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı 
ve Kepez > ilçelerini tanıtacağım. Bu 
ilçelerden 4 tanesi merkez ilçedir. )

MANAVGAT’IN TARİHÇESİ; Antalya’ya 75 
km uzakta, 2283 km karelik yüzölçümü 
ile ilin büyük ilçelerden bir tanesidir. 
Manavgat ilçesinin kuruluş tarihi kesin 
olarak bilinmemektedir. Side ( Selimiye 
Köyü ) ve Selge ( Altınkaya Köyü ) Antik 
Kentlerinin  M.Ö. 6. Yüzyılda kuruldukları 
tahmin ediliyor.  1071 Malazgirt 
Savaşından sonra Anadolu’ya ilk gelen 
Manavlu Boyu Türkleridir. Manavgat 1220 
yılında Selçuklu, 1472 yılında ise Osmanlı 
İmparatorluğunun idaresine geçmiştir. 
Manavgat’ın 106 mahallesi vardır.  Kardeş 
Şehri ise Almanya’nın Kuzey Ren – 
Vestfalya Eyaletinde Herford Kentidir.

SİDE’NİN TARİHÇESİ; Manavgat’a 7 
km uzaklıkta olan Side’nin eni 400 
m, uzunluğu 1 km’dir. Yarımada 
şeklindedir. SİDE adı Anadolu dilinde 
NAR anlamına gelir. Side İ.Ö. VII yy’ın 
ilk yarısında Lidyalıların, İ.Ö. 547 – 546 
Persler’in  egemenliğine girmiştir. Pers 
döneminde gelişen kent. İ.Ö. İskender’e 
teslim olmuştur. İskender’in ölümünden 
sonra Antigonos’un  ( 323 – 304 ). 
Ptolemaioslar’ın  ( 301 – 215 ). İ.Ö. 215’ten 
sonra da Suriye Krallığının denetimi altına 
girmiştir. 1895 yılında Girit Adası’ndan 
gelen göçmenler buraya yerleşip. 
Yarımadayı kaplamıştır. Antik yapılarıyla 
kendine özgü mimarisiyle, köy evlerinin 
bir arada bulunmasından sonra SELİMİYE 
adını alan SİDE turizme açılışmıştır.

MANAVGAT ve SİDE’NİN ANTİK 
KENTLERİ İle TARİHİ YERLERİ;  Aspendos 
Antik Kenti, Aspendos Tiyatrosu, 
Aspendos Köprüsü, Antik Eurymedon, 
Seleykia ( Etenna )  Antik Kenti, Manavgat 
Külliye Camii, Köprülü Kalyon  ( Milli Park 
), Oluk Köprü, Side Antik Kenti  ( Selimiye 
Köyü ), Selge Antik Kenti  ( Altınkaya 
Köyü ), Kent Surları, Büyük Kent Kapısı, 
Doğu Kapısı, Su Kemerleri,  Büyük Anıtsal 
Çeşme, Kolonnel Cadde, Evler,  Agora, 
Anıtsal Kütüphane  ( Devlet Agorası ), 
Piskopos Sarayı  ( Bazilikası ), Vespasıanus 
Çeşmesi, Vespasıanus Anıtı, Üç Havuzlu 

Çeşme,  Side Anfi Tiyatrosu, Men Tapınağı, 
Baküs Tapınağı, Büyük Liman Hamamı, 
Apollon Antik Kenti  ( Athena Tapınağı ), 
Side Limanı, Side Müzesi, Monumental 
Fountain  ( Nymphaeum ), Tyche Tapınağı, 
Özel Yörük Müzesi, Manavgat Kent 
Müzesi,  Bizans Hastanesi

MANAVGAT’IN DALIŞ NOKTALARI;  
B-24 Amerikan Savaş Uçağı Batığı  ( 
Dilkum Mevkiinin 200 m açıklarında 
)  1944 yılı Ağustos ayında düşürülmüş. 
Uçağın Enkazına Özel İzin alarak dalış 
yapılabilmektedir.  -  Side Sualtı Müzesi  
( 110 Heykelin bulunduğu Avrupa ve 
Türkiye’nin ilk sualtı müzesidir. ) 2015 
yılında ziyaretçilere açılmıştır. Dalış 
Sertifikası olan herkes müzenin olduğu 
bölgede dalış yapabiliyor.

MANAVGAT’IN PLAJLARI, KOYLARI 
ve ŞELALELERİ;  Çolaklı Plajı, Ilıca Plajı, 
Kumköy Plajı, Sarılar Plajı, Gündoğdu 
Plajı, Kızılot Plajı, Evrenseki Plajı, Titreyen 
Göl 1 Plajı, Titreyen Göl 2 Plajı, Sorgun 
Plajı 1, Sorgun 2 Plajı, Side  1,  Side 2, 
Side Halk Plajı, Club Ali Bey Plajı, Sol 
Kamelya Plajı, Boğaz Plajı  ( 3 km Sahile 
Sahip ), Manavgat Şelalesi, Köprülü 
Kanyonu  ( Rafting ),  Yeşil Kanyon  ( Green 
Kanyon ),Gizli Cennet Şelalesi yada  ( 
Değirmendere Şelalesi ) eski ismi, Tazı 
Kanyonu  ( Manavgat – Serik ve Isparta ) 
sınırları içersinde.

MANAVGAT’IN MAĞARALARI;  Tilkiler 
Mağarası, Mahrumçalı  ( Mahremçalı 
) Mağarası  ( Gebecek Köyünün 
Doğusundadır. ),  Aslanlı Mağarası  ( Kirazlı 
Köyü Mevkii )

MANAVGAT’IN YAYLALARI;  Köprüçayı 
Vadisi, Güğlenpınar Yaylası, Beloluk 
Yaylası, Avanos Beliği Yaylası, Gücer Yaylası  
( Tefekli Bölgesindedir ),  Kesikbeli Yaylası, 
Akçaalan Yaylası, Topalceviz Yaylası, Alıç 
Yaylası, Demre Yaylası, Dumanlı Yaylası, 
İkiz Yaylası, Senir Yaylası, Karaisa Yaylası, 
Güneycik Yaylası, Alaybeyler Yaylası, 
Halitağalar Yaylası, Karakaya Yaylası, 
Uzunlar Yaylası, Mannas Yaylası, Namaras 
Yaylası, Karabul Yaylası ve Eynif Ovası

Devamı simgedergi.com’da...
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NE OLACAK BU İNSANLİĞİN GELECEĞİ
Değerli SİMGE dergisi okurları. Sizlere 
saygılarımı sunarken, büyük bir özlem 
ve umutlarla karşıladığımız 2019 yılının 
sonlarına geldığimiz ve aynı özlem ve 
umutlarla karşılamaya hazırlandığımız 
2020 yılında da -NE OLACAK BU 
İNSANLIĞIN GELECEĞİ—sorusuna yanıt 
aramaya ,bilinemez geleceğe yorum 
yapmağa çalışacağız.

Önce SAPIENS döneminde insanın 
bir tür maymundan nasıl bır homo 
sapiense dönüştüğünü ve dünyanın 
efendisi olma mücadelesi verdiğinini 
kabul  edersek;bundan sonrada bır çok 
davranış,teknolojik, biyolojik ve doğa 
olaylarınıda değiştırmek,başlatmak 
ve bitirmek için mücadele verdiğine 
tanık oluyoruz.Önce davraniş bilimleri 
kapsamında değerlendırilen ANLATI 
dan başlayalım.İnsanlık tarihinde 
yönetim şekli hanlık hakanlık padişahlık 
krallık gibi mutlakiyet şeklini meşrutiyet 
ve cumhuriyet takip etmiştir.Fakat 
ekonomik ve sosyal yaşam tarzını 
18.asırın sonlarına doğru gelişen sanayi 
devrimininsonucunda KAPİTALİZM 
etkilemiştir.Adam Smith liberalizmin 
kurallarını belirleyen manifestosu ile 
dünyada kapitalist rüzgar dünyayı uzun 
süre etkisi altına almıştır. 

19.asır sonuna doğru MARKS  ve 
ENGELS kominist manıfestoyu 
yayınlayarak liberalizme rakip bir 
ideolojik rüsgar estirdiler. 20.asrın 
başlarında FAŞİMLE tanıştı insanoğlu. 
Faşizm 1945 de bitti.Kominizmde 
1989 da Berlin duvarının yıkılmasiyla 
bitti diyebiliriz. Böylece liberalizm  
dünyada tek geçer ideoloji kaldı.18.
asrın ekonomik  ,sosyal ,teknolojik 
ortamında filizlenen liberalizm 2000 
li yıllarda insanlığa cevap veremiyor. 
Bunu dünyanın her ülkesinde değişik 
şekillerde görebiliriz.Toplumların 
ideolojik hedeflerini sosyal ve 
ekonomik ihtiyaçlarını barındıran 
,küresel bir rüzgarın arayışı içersinde 

insanlık.O nedenle gelecek günler 
büyük hoyratlıklara ,acılara ,zulümlere 
haksızlıklara gebe insanlık. 

Çünkü geçmişte olduğu gibi yerleşik 
ideolojik düzenin savunucuları 
ile devrimciler arasında çok acılar 
yaşanmıştır. Gelecekteki olası 
değişimlerinde kolay olacağını 
sanmıyorum.İnsanlığın başlangıçtan 
1945 yılına kadarki icatları ve 
keşiflerinin toplamı 1945-1985 
yılında bire katlamış. 1985 lerden 
günümüze düşünün gelişmeleri.Bu 
hızla sanayideki biyoteknolojideki 
ve uzaydaki çalışmaların sonuçlarını 
gelecek günler için tahmin 
edebilirmisiniz. Gelecek;yüzlü ellili 
hatta onlu yıllarda bile insanlığın 
sosyal hayatını yönlendirecek düşünce 
ve inanç kriterlerini değiştireceğine 
inanıyorum. Gelecekte bir çok yeni 
meslekler türeyeceği gibi bir çok 
meslekte yok olacak.

Şoförlük hakimlik pilotluk 
muhasebecilik hatta doktorluk gibi 
bır çok mesleği yapay zeka yapacak. 
Ülkeler arası fiziki sınır kalkacak 
dünya tek bir yerden yönetilecek.
onlarca kişinin yaptığını yapay zekalı 
robotlar yaparsa bu onlarca kişi ne 
işi yapacaklar. Yeni iş kolları yaratılsa 
bile işgücünün tamamını istihdam 
edemeyecek.Yaşlar Yüzlü yılların 
üstüne çıkacak.

Doğum oranları çok düşecek.Sonuç 
olarak yapay zekalı robotlar yüzünden 
işsiz kalan insanlara, devletler evinde 
oturduğu halde maaş verecek. 
Böyle bir yaşam şekline ve inanç 
kavramlarına yön verecek , mutlaka 
ideolojik bir rüzgar esecektir dünyada. 
Buna hazırlıklı olmalıyız değerli 
SİMGE okurları. Gelecek sayımızda 
biyoteknolojik dünyasında gezinti 
yapacağız.Esen kalın.
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Ramazan ÖZTÜRK
Yazar

simgedergi@gmail.com
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KÜLTÜR SANAT

“Malkoçoğlu”, “Kara Murat” ve “Battalgazi” adlı 
yapımlarda canlandırdığı karakterlerle Türk 
izleyicisinin gönlünde yer edinen sanatçı Cüneyt 
Arkın, rol aldığı müzikale ilişkin, “Sinemada 
görüntüyle çıkıyorsun halkın karşısına. Burada 
canlı çıkıyorsun. (Tiyatrodaki) Canlı ilişki 
çok güzel. Bayılıyorum ben. Gözlerinin içine 
bakıyorum. Nasıl güzel.” dedi.

Eskişehir’in Karaçay köyünde doğan ve aslen 
“Nogay” olan Arkın, 1963’te usta yönetmen Halit 
Refiğ’in teklifiyle başladığı sinema oyunculuğunda 
56 yılı geride bıraktı.

İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan fakat sinemaya 
geçerek 300’den fazla filmde başrol oynayan 82 
yaşındaki usta sanatçı, Müjdat Gezen’in yazıp 
yönettiği “Pera Müzikali”nde izleyiciyle buluşuyor.

Cüneyt Arkın, müzikalde yaptığı açıklamada, 

Müjdat Gezen ile çok güzel bir dostluğu olduğunu 
söyleyerek, “Müjdat’ın karakteri, kişiliği ekibe 
yansımış. Güleç, neşeli, saygılı ve işe düşkün.” diye 
konuştu.

Usta sanatçı, müzikalde rol almanın kendisi için 
yeni bir deneyim olduğunu ifade ederek, şunları 
söyledi: “Benim için yeni bir şeydi tabii. Sinemada 
görüntüyle çıkıyorsun halkın karşısına. Burada 
canlı çıkıyorsun. (Tiyatrodaki) Canlı ilişki çok güzel. 
Bayılıyorum ben. Gözlerinin içine bakıyorum. Nasıl 
güzel. Türk insanı, dünyada en güzel bakan insan. 
Öyle güzel bakıyor ki. İşte söyledim ya, ben çok 
seviniyor, mutlu oluyorum. Seyircinin, gözlerinden 
akıyor o minnet duygusu. Bir manada da bağlılığı, 
vefası ve en çok da saygısı gözlerinden kaynak 
gibi, nehir gibi akıyor. Adam yürüyemiyor ama 
(oyun sonunda) ayağa kalkıp alkışlıyor. Bu bir 
asalettir. Hiç yaşlılığını fark etmiyorum.” dedi.

Sanatçı Cüneyt Arkın: Türk seyircisinin vefa ve saygısı bir nehir gibi

Sanatçı Cüneyt Arkın, “Seyircinin, gözlerinden akıyor o minnet duygusu. Bir manada da 
bağlılığı, vefası ve en çok da saygısı gözlerinden kaynak gibi, nehir gibi akıyor.” dedi.
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Serin Yağmurlar 

Serin yağmurlar yağıyor şehre. 
Üşüyorum. Sızlıyor kemiklerim. 
Arzuluyor toprağın kokusu beni. 
Çürütmeye hazır tüm organlarımı. 
Böceklere yem etmeye hazır. 
Zamanın beklemeye alındığı an. 
Serin yağmurlar yağıyor şehre. 
Aşk teslim olur kalem kağıda.
Hiçbir damla yırtamaz. 
Tazedir tüm sevgi sözcükleri. 
Damarlarım fırça, kanım boya olmuş. 
Çizer düş resimlerimi. 
Korkak bedenim reddeder kalbimi evlatlıktan. 
Yağar yine serin yağmurlar. 
Gözyaşların avuçlara od olduğu an. 
Çıplak gökyüzünün karaları giyindiği an. 
Unutulur turuncu mavilik.
Ağlamak olabildiğine zor, gülmekse henüz imkansız… 
Dinmesin serin yağmurlar. Doğmasın hiçbir aşk. 
Doğuşu kıyametin uğultusuna intizar kalsın. 
Akşamdan yudumlanan intikamın acısın kırmızılığı. 
Yastıklara kusulsun ızdıraplar. 
Yaşamın ülfetini özümleyen ülke gibi yaralara bürünmüş 
ruhlar arınsın.
Şehrin serin yağmurlarında. 
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Engelini havuzda ‘kulaç atarak’ aşıyor
Kütahya’da 8 yıldır yüzme branşında mücadele eden 14 yaşındaki bedensel engelli 
Recep Tula, 3 senedir katıldığı ulusal yarışmalarda önemli başarılar kazandı.

Kütahya’da 14 yaşındaki bedensel engelli Recep 
Tula, fizyoterapistinin tavsiyesi üzerine 8 yıldır 
ilgilendiği yüzme sporuyla engelleri aşıyor.

Doğuştan bedensel engelli Recep Tula, 6 
yaşındayken yüzme kursuna başladı.

Zamanla yüzmeyi öğrenen ve kendini geliştiren 
Tula, kentte faaliyet gösteren Engelliler 
Umut Spor Kulübü bünyesinde Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü antrenörleri gözetiminde 
çalışmalarını sürdürdü.

Yüzme becerisini geliştiren Tula, 2016’da bu 
branşta ulusal yarışmalara katılmaya başladı.

Samsun’da geçen sene düzenlenen yarışmaya S9 
kategorisinde katılarak çeşitli dallarda birincilik 
ve ikincilik kazanan Tula, bu yıl kasımda da 
Isparta’daki Osman Çullu Bedensel Engelliler 
Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda aynı kategoride 
yarıştı. Tula, burada 50 metre ile 100 metre serbest 
stilde ikinci, 400 metre serbestte üçüncü, 100 
metre sırtüstü ve kelebek ile 200 metre karışıkta 
birinci oldu.

Tula, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü 
Hatice Kaplan nezaretinde, Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi’ndeki olimpik 
yüzme havuzunda antrenmanlarına devam ediyor.

Recep Tula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
doğuştan sağ bacağının diz kapağının aşağısının 
olmadığını söyledi.

Yüzme sporuna, ailesinin kendisini tedavi amacıyla 
götürdüğü fizyoterapistin tavsiyesiyle başladığını 
belirten Tula, şöyle devam etti:

“Engelli olmam bazı durumlarda beni dezavantajlı 
duruma düşürebiliyor ama bunu yüzerek ve bu 
alanda başarılar göstererek avantaja çevirdim. 
Yüzmeyi çok seviyorum, moral ve motivasyonumu 
artırıyor, yüzdükçe kendimi buluyorum. Yüzme 
sayesinde çevre edindim, sosyalleştim, öz güvenim 
de arttı. Bu gelişme okuldaki derslerime de 
olumlu yansıyor. Bence hiçbir engelli engelinden 
utanmamalı, içine kapanmamalı, yaşadıklarının 
üstüne gitmeli. Herkesin mutlaka başarılı olacağı 
bir alan vardır. Ben yüzmeyi seçtim, engelimi 
kulaçlarla aşıyorum. Bir başkası müzikle veya başka 
bir uğraşla engelini aşabilir.” dedi.
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Keçiörengücü’nün evinde bileği bükülmüyor
Başkent ekibi, liglerde normal sezonda sahasında oynadığı son 33 karşılaşmada 22 
galibiyet ve 11 beraberlik elde etti.

Keçiörengücü, normal sezonda sahasında 
oynadığı son 33 lig müsabakasını kaybetmedi.

Başkent ekibi, liglerde normal sezonda sahasında 
çıktığı son 33 karşılaşmada 22 galibiyet ve 11 
beraberlik aldı.

TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, iç 
saha maçlarını oynadığı Aktepe Stadı’ndaki son 
yenilgisini 2017-2018 sezonunda yaşadı.

Keçiörengücü, yenildiği 9 Aralık 2017’de yapılan 
karşılaşmanın ardından liglerde normal sezonda 
evinde yenilgi yüzü görmedi.

Başkent ekibi, 2017-2018 sezonunda Afjet 
Afyonspor yenilgisi sonrası ligin kalan bölümünde 
oynadığı 9 iç saha maçında 5 galibiyet ve 4 
beraberlik aldı.

Play-off yarı finalinde deplasmanda 1-0 kazandığı 
maçın rövanşında sahasında Afjet Afyonspor’a 4-2 
yenilen Keçiörengücü, TFF 1. Lig hedefini o sezon 
gerçekleştiremedi.

Başkent ekibi, TFF 2. Lig’de 2018-2019 sezonunda 
Beyaz Grup’ta 76 puanla şampiyon olarak TFF 1. 
Lig’e yükseldi.

Keçiörengücü’nün şampiyonluğunda sahasında 
aldığı sonuçlar önemli rol oynadı.

Evinde yenilgi yüzü göremeyen Keçiörengücü, 
2018-2019 sezonunda Aktepe Stadı’nda oynadığı 
17 lig maçının 12’sini kazanırken, 5 kez de sahadan 
beraberlikle ayrıldı.

Keçiörengücü, TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden 
olmasına rağmen aldığı sonuçlarla adından söz 
ettiriyor. Ligde ilk 13 haftada 21 puan toplayan 
Keçiörengücü, üst sıraları zorluyor.

İç sahadaki başarılı performansını TFF 1. Lig’de de 
sürdüren başkent ekibi, bu sezon sahasında şu ana 
kadar yaptığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik 
elde ederek hanesine 17 puan yazdırdı.

Türkiye Kupası’nda yoluna devam ediyor
Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 
mücadelesini sürdürüyor.

5. turda Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor 
ile eşleşen Keçiörengücü, kupada yoluna devam 
eden tek başkent ekibi durumunda.

Keçiörengücü, Türkiye Kupası’nda 3. turda 
Somaspor, 4. turda ise Siirt İl Özel İdare’yi eledi.
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Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin 
Halife Al Sani, ülkede düzenlenecek 2022 Dünya 
Kupası hazırlıkları çerçevesinde inşa edilen binayı 
hizmete açtı.

Binanın açılışı, Katar’ın Dünya Kupası düzenleme 
hakkını elde ettiği 2 Aralık 2010’un yıl 
dönümünde gerçekleştirildi.

Ülkenin Aspire bölgesinde bulunan bina, Dünya 
Kupası’nın açılışının yapılacağı Uluslararası Halife 
Stadyumu’nun yanında yer alıyor.

Binada, organizasyonun idaresi için kullanılacak 
ofisler ile ziyaretçilere hizmet verecek kafe ve 
restoranlar bulunuyor.

Yapımı 1,5 yıl süren binanın yaklaşık 60 bin metre 
karelik bir alana inşa edildiği belirtilirken, binanın 
bir tünel ile yanındaki stadyuma bağlanacağı 
ifade edildi.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası’na 21 Kasım-18 
Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Katar 
Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek 
turnuva, Orta Doğu’da düzenlenen ilk Dünya 
Kupası olacak.

Katar FIFA Dünya Kupası’na özel ‘2022’ şeklinde 
bina inşa etti
Katar, ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası’na özel “2022” şeklinde bina inşa etti.
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan 
yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Ali Erbaş 
ve beraberindeki heyet, 2020 Yılı Hac 
Organizasyonu’na ilişkin temaslarda bulunmak 
üzere Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine gitti. 

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed 
Salih bin Tahir Benten ile görüşen Erbaş, 2019 
Yılı Hac Organizasyonu’nun başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildiğini kaydetti.

Benten ise Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet 
standartlarını her yıl artırdığını, başarılı bir 
organizasyon yaptığını ve bu yönüyle de 
diğer İslam ülkelerine örnek olacak hizmetler 
sunduğunu vurgulayarak, Erbaş’a teşekkür etti.

Görüşmede, 2020 Yılı Hac Organizasyonu’nun 
rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 

için ulaşım, sağlık, konaklama, hacı adaylarının 
pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesi 
gibi pek çok konuda sunulacak hizmetler ele 
alındı.

Hac kontenjanı 3 bin 430 kişi artırıldı

Değerlendirme ve görüşmelerin ardından Erbaş 
ve Benten, 2020 Yılı Hac Protokolü’nü imzaladı.

Protokole göre, Türkiye’nin nüfusunun artması 
dolayısıyla protokolde yer alan hac kontenjanı bu 
yıl 3 bin 430 kişi arttırılarak 83 bin 430’a çıkarıldı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Osman Tıraşcı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel 
Müdürü Remzi Bircan da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye’nin hac 
kontenjanı 83 bin 430’a yükseltildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 
bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik.” dedi.
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Türk spor tarihine damga vuran ve iki yıl önce 
yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu’nun 
yaşamını beyaz perdeye taşıyan “Naim: Cep 
Herkülü” filminin yönetmeni ve oyuncuları 
Samsun’da izleyiciyle buluşacak.

Lovelet AVM’de Cinejoy sineması içinde 15.00’te 
gerçekleşecek söyleşiye yönetmen Özer Feyzioğlu, 
Süleymanoğlu’nu canlandıran Hayat Van Eck, 
başarılı oyuncular Yetkin Dikinciler ve Kemal 
Başar ile sporcunun çocukluğunu canlandıran 
ve performansıyla büyük beğeni toplayan çocuk 
oyuncu Batuhan Davutoğlu katılacak. Söyleşinin 
ardından, film gösterimi yapılacak.

Aynı ekip bugün akşam da Ankara’daki Metromall 
AVM’de, Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi 
Muharrem Süleymanoğlu, Barış Kıralioğlu ve 
Levent Ülgen ile söyleşi ve film gösterimine 
katılacak.

Senaryosunu Barış Pirhasan’ın kaleme aldığı, 
yapımcılığını Dijital Sanatlar’ın üstlendiği filmde 
ayrıca Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, 
İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol 
aldı.

“Dünyanın En İyi Sporcusu” seçilen Naim 
Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya 
rekoruna, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya 
Şampiyonluğuna imza attı. Ayrıca 3 olimpiyat altın 
madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 
katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak 
da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna 
ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.

Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği 
rahatsızlığı nedeniyle iki yıl önce hayatını 
kaybetmişti.

‘Naim: Cep Herkülü’ ekibi filmi Samsunlularla 
izleyecek
Naim Süleymanoğlu’nun yaşamını beyaz perdeye taşıyan “Naim: Cep Herkülü” 
filminin yönetmeni ve oyuncuları Samsun’da izleyiciyle buluşacak.



52 KASIM  2019 - YENİ SAYI: 16

İÇİMİZDEN

Hakan TAŞ

Araştırmacı Gazeteci
Yazar

İç
im
izd

en
VALİYE HAKSIZ SALDIRI!
Tarih 10 Kasım 2018. Konya’da görevine henüz başlayan Vali Cüneyit Orhan 
TOPRAK, böylesine önemli bir törende yaşanan aksamaları uyarması 
gündemin birinci maddesine yerleşerek herkesin diline düştü. Ve bana 
göre haber konusu bile olmayan bu durum çok abartılmıştı. Atatürk’ü anma 
gibi önemli bir programda etkinliğe gölge düşüren bir aksamayı bir valinin 
uyarmasından daha doğal ne olabilir ki? Bütün haber kanalları ve gazeteler bu 
durumu çarpıtarak valiyi haksız bir konuma sokarcasına servis ettiler. 
 
Tarih 24 Kasım 2019. Yani yine aylardan Kasım. “Selçuklu Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılan Vali Toprak, 
konuşma yaparken ayak ayaküstüne atan bir öğretmeni azarladı.” Basına 
yansıyan durum bu şekilde. Sosyal medya çalkalanıyor. Mesajlar, yorumlar, 
paylaşımlar.. Tüm önemli televizyon haber kanalları geniş vererek olayı daha 
da körüklediler. 
 
Dünya Basın Yayın Federasyonu’nun bir üyesi ve Hakkari temsilcisi olarak 
Ankara’da bulunuyordum. Çok sevdiğim, çok iyi tanıdığım, herkesten fazla 
değer verdiğim vali Toprak valimi yalnız bırakmamak adına Ankara Garı’na 
giderek hızlı trenle Konya’ya yol aldım. İki saat sonra Konya’ya ulaştım. Boğuk 
bir hava vardı. Yağmur beyaz bulutlar arkasında gizlenmiş her an yağmak için 
göz kırpıyordu. Gazeteci kardeşim Halil Taş ile birlikte sarı bir taksiye binerek 
valiliğe doğru hareket ettik. Valilik binası Cumhuriyet öncesi valilerinden Said 
Paşa döneminde, 1985-86 yıllarında, Konya dış kale duvarlarının muntazam 
taşları kullanılarak yapılmıştır. Üç katlı olup dört cepheden de binaya giriş 
mevcuttur. 
 
Girişte nöbet tutan polisler tarafından ağırlanıyoruz. “Hakkari’den gelen 
sayın valimizin misafirleri siz misiniz?” denildi ve “Hoş geldiniz” diyerek güler 
yüzle karşılandık. Eski model yine tarihi bir asansöre binerek vali makamına 
ulaşıyoruz. Özel kalemde tanış, samimi yüzlerle kucaklaşıyoruz. 1 yıldır 
görmediğim saygıdeğer dostum, güzel insan Vali Toprak ile kucaklaşıyoruz. 
Geldiğimizden haberdar olan eşi Dr. Funda Toprak’da bizi yalnız bırakmıyor 
ve Hakkari’den, eski günlerden hoş bir sohbet eşliğinde çay içiyoruz. Valimizin 
o gülen gözlerinde derin bir hüzün vardı. Dahili resmi ve cep telefonu hiç 
susmuyor. Telefon görüşmelerinden iki defa çayı değiştirildi ve yine soğudu 
yine içmeye vakti olmadı. 
 
Benim tanıdığım ve bildiğim Vali Toprak, öğretmen azarlamaz, halkı 
fırçalamaz, insan kırmaz. Benim bildiğim Vali Toprak, yanlış yapmaz. Çünkü 
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın çizdiği gerçek bir vali modelidir. Hakkari ili 
konum itibarıyla Türkiye’ye vatan bekçiliği yapan hassas bir il’dir. 50 yıldır hiç 
susmayan silah seslerini keserek orada şarkı ve halay seslerini yükseltendir. 
Dağ ve yaylaları kan kokusundan kurtararak orada barış ve sevgi çiçeklerini 
yeşertendir. Tayini çıkıp şehirde ayrıldığında arkasında 250 bin insanı 
ağlatandır. 
 
Hiçbir basın mensubu kendisi arayarak, durum hakkında detay almadan 
salonda bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntü inandırıcı bulunarak 
seviş edilmiş. O güzel insan bu haksızlık ile inciltilmişti. Medya 24 Kasım için 
ilginç bir haber ile çıkış yapmayı başarmıştı. Bize Genel Yayın Yönetmenlerimiz 
hep derler di; klasik ve resmi törenlerde ilginçlik bulun diye, yoksa haber 
değeri olmaz.

Devamı simgedergi.com’da...
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ARTIK BENDE SİMGE’DEYİM !
İçeriği, kalitesi ve dev yazar kadrosuyla her geçen gün okuyucu 
kitlesini arttıran SİMGE dergimize yeni bir arkadaşımız dahil oldu. 

Yerel ve yaygın medyada yıllarca görev yapan BÖLGE Gazetesi 
sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Halil Taş, (Gazeteci-Yazar Hakan 
Taş’ın kardeşi) Uluslararası Basın Yayın Federasyonumuzun bir 
üyesi ve Simge dergimizin de muhabiri olarak ailemize katılmıştır. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Halil Taş; “Yıllarca Doğu ve 
Güneydoğu’da en zor bölgede gazetecilik yaptım. Hayatımı Yasemin 
Çopur ile birleştirince Ankara’ya yerleştim. Mesleğime kaldığım 
yerden Simge ile devam etmek istiyorum. Genel Başkan Şerafettin 
Şıvgın ve birbirinden değerli yazarlarla aynı çatı altında olmaktan 
büyük mutluluk duydum. “ dedi.
 
Ulu Önder Atatürk, “Basın başlı başına bir kuvvettir” demiş. Biz bu 
kuvvetin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Federasyonumuz 
ve dergimiz sizin sesiniz ve nefesiniz olmaya devam edecektir. 
Türkiye’ye vatan bekçiliği yapan Hakkari ilimizde en kısa zamanda 
Uluslararası Basın Yayın Federasyonumuzun bir şubesini de 
açmanın sevincini yaşayacağız…
 
Artık en doğru yerdeyim. Tüm Simge okuyucularına en derin sevgi 
ve saygıyla…
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AB günümüzde dağınık, parçalı, krizlerden olumsuz yönde etkilenmiş ve kötümserliğin etkisinde 
kalmış bir durumda.

Yüzyılın başında bir “Avrupa Federasyonu” veya “Avrupa Birleşik Devletleri” hayali gören Batı Avrupa’daki 
bütünleşme hareketi, 15 yıldan beri durgunluk içinde. Öncelikle Batı Avrupa’daki bu durgunluğun doğru analiz 
edilmesi ehemmiyet taşıyor; zira, AB’nin dağıldığı veya dağılmanın arifesinde bulunduğu şeklindeki görüş ve 
değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Doğru olan ifade, AB’nin bir ara dönem, bir nev’i “fetret devri” yaşamakta 
olduğudur. AB’nin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların bir düzineye yakın sebebi bulunuyor.

Öncelikle, 2004 yılında 10 ülkenin birden AB’ye katılımının oluşturduğu sıkıntılar henüz aşılabilmiş değil. Gerçekten 
de anılan tarihte çoğunluğunu Varşova Paktı, SSCB ve Yugoslavya ardılı ülkelerin oluşturduğu 10 ülkenin AB’ye 
katılımının Avrupa bütünleşmesini ne şekilde etkileyeceği ve nasıl intibak sağlayacakları tartışılırken 2007 yılında 
Bulgaristan ve Romanya, 2013 yılında da Hırvatistan yeni üyeler olarak AB’ye dahil oldular. AB halen Türkiye, 
Karadağ ve Sırbistan’la tam üyelik müzakereleri yürütüyor. Bu ülkelerden Türkiye dışındakilerin 2025 yılında AB’ye 
tam üye olarak katılımları taahhüt edilmiş durumda. Coğrafi bakımdan Avrupa kıtasında yer alan her ülkenin bir 
şekilde AB’ye katılımının yol açtığı sıkıntıların başında refah toplumu özelliklerinin ortadan kalkması ve Avrupa 
vatandaşları arasında AB hakkında negatif düşüncelerin güçlenmesi geliyor.

AB’deki durgunluğun ikinci sebebi, ABD’de 2008 yılında patlak veren global ekonomik kriz oldu. O dönemde 
güçlü bir büyüme dinamiği yakalayan Türkiye’yi çok fazla etkilemeyen bu kriz AB’yi, özellikle de avro bölgesini 
perişan etti. Diğer üye devletlerden daha ileri seviyede bütünleşme sağlayan avro bölgesi ülkeleri, krizin ardından 
Maastricht Kriterlerindeki standartları korumakta büyük güçlük çektiler. Birçok ülkede enflasyon, faiz, bütçe açığı 
ve dış borcun ulusal gelire oranı Maastricht Kriterlerinden sapma gösterdi. Ekonomik göstergeleri bozulan ülkeler 
arasında ise ilk sırayı Yunanistan aldı. Bu ülkenin iflas etmekten kurtarılmasına özellikle itina gösterildi..

AB’nin iç sorunları derinleşiyor
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Olağan koşullarda Yunanistan’ın avro bölgesinden çıkarılması gerekiyorken, böyle bir adım atılmadı ve avro 
bölgesine olumsuz etki etmemesi için Yunanistan, cömertçe yardımlarla kurtarıldı. Yapılan değerlendirmelere 
göre, Yunanistan’ın Maastricht Kriterlerinin gerisine düştüğü için avro bölgesinden ihraç edilmesi, hem diğer para 
birimleri karşısında avronun büyük ölçüde değer yitirmesine neden olacak hem de benzer sorunları olan diğer 
ülkeler için de ihraç mekanizmasının işletilmesi gerekecekti. Bu durumla gelecek bir netice olarak avronun değer ve 
AB’nin imaj kaybı, avro bölgesi ve Avrupa bütünleşmesi adına büyük zararlara neden olabilecekti. Tüm bunlardan 
kaçınmak için AB tarafından IMF ile birlikte Yunanistan için büyük bir kurtarma programı uygulamaya konuldu. 
2008 krizinin etkisi Yunanistan’la sınırlı kalmayarak İspanya, Portekiz, İtalya ve hatta Fransa’yı da derin biçimde 
etkiledi. Keza, AB’ye yeni katılan ülkeler de ekonomik kriz nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadılar.

Mülteci akını

Avrupa’daki durgunluğun bir diğer sebebi Arap Baharı döneminde siyasi bakımdan istikrarsızlaşan Suriye, Mısır 
ve Libya gibi ülkelerden, Kuzey Afrika’dan ve kimi Asya ülkelerinden AB ülkelerine yönelen mülteci akını oldu. 
Adeta yeni bir “kavimler göçü” görünümü taşıyan mülteci akını karşısında AB bir taraftan aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları yaparak düzensiz göçü önlemeye çalıştı; öte yandan da Schengen 
müktesebatı ile bağdaşmayan biçimde kimi ülkelerde iç sınırlarda pasaport kontrolü uygulamasını devreye 
soktu. Schengen’e dahil olan 22 AB ülkesinde “kazanımların kaybı” anlamına gelecek şekilde bir geriye gitme 
yaşandı. Mülteci akınıyla mücadele edebilmek için kimi ülkeler sınırlarına duvar örme ve dikenli tel çekme gibi aşırı 
uygulamalara giriştiler.

Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmeler siyasete de yansıyarak AB üyesi ülkelerde yabancı düşmanı, aşırı milliyetçi, 
popülist siyasi partilerin kamuoyu desteği arttı. Kimi ülkelerde bu kategoriye dahil edilebilecek marjinal partiler 
hükümet ortağı oldular. Fransa’da Ulusal Cephe’nin (FN) arkasındaki kamuoyu desteği, partinin cumhurbaşkanı 
adayının ikinci tura kalmasına neden olacak şekilde yükseldi. Avusturya’da aşırı milliyetçi Özgürlük Partisi (FPÖ) 
iktidar ortağı oldu. Macaristan ve Polonya’da popülist hükümetler iş başına geldiler. Bu arada merkezde yer alan 
siyasi partilerin liderleri kamuoyu desteğini korumak ve oyları marjinal partilere kaptırmamak için popülist yahut 
aşırı milliyetçi söylemi giderek artan şekilde kullanmaya başladılar.

Brexit

Tüm bunların yaşandığı koşullarda, İngiltere’de AB üyeliğini müzakereye açma ve bir adım ötesi olarak da AB’den 
ayrılma, iç siyasi mücadelede bir alternatif olarak gündeme taşındı. İngiltere’nin AB’yi finansal bakımdan sübvanse 
ettiği, genel bütçeye katkısının her dönemde daha fazla olduğu İngiliz siyasetçiler tarafından sıklıkla tekrarlanmaya 
başlamıştı. Popülist baskı altında yürütülen propaganda faaliyetleri referandum kararı ile yeni bir aşamaya taşınmış 
oldu. 23 Haziran 2016’da İngiltere’de referandum yapıldı ve hiç beklenmedik bir şekilde, ayrılmak isteyenlerin oranı 
yüzde 52’ye ulaştı. Otuz üç milyon 600 bin kişinin oy kullandığı referandumda, ayrılma yanlısı olanlar diğerlerine 
635 bin fark attı.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının diğer üye ülkelerde de AB’den ayrılma eğilimlerini tetikleyeceğini ileri 
sürmek mevcut koşullarda mümkün görünmüyor. Daha güçlü olan ihtimal, geriye kalan ülkelerin bir araya 
gelerek yapılacak reformlar konusunda arayışa girmeleridir. Bu perspektiften bakılınca, Brexit sonrasında 
AB’nin hareket kabiliyetinde bir canlanma yaşanması bekleniyor. Ancak şu hususu da vurgulamak lazım ki, 
İngiltere kadar belirgin olmasa da diğer ülkelerin de bütünleşmenin mevcut sorunları ve geleceği hakkında 
taşıdığı olumsuz görüşler var. Brexit’in gerçekleşmesi durumunda AB’nin yaşayacağı belki de en büyük 
kayıp, İngiltere’nin ekonomik kapasitesi olacaktır. Zira, İngiltere’nin GSMH büyüklüğü, AB’nin en yoksul 19 
ülkesinin toplamına eşit seviyededir.
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EY MODA! BİRAZ YAVAŞ LÜTFEN...
   Moda sektörü, dünyadaki en büyük sektörlerden biri olarak üretim ve 
tüketim döngüsünde çevreye en çok zarar veren sanayi kollarından biridir. 
Üretim aşamasında ciddi anlamda tekstil akıtı çevreye zarar vermektedir. 
Kısa temelli beğeniler modayı şekillendirmektedir. Moda, temelde sürekli 
olarak ve hızlı değişen eğilimlerle ilgiliyken sürdürülebilirlik uzun sürmek 
anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir moda ilgi çekici olmayı, modaya bağlı 
kalmayı, tüketim çılgınlığını reddetmektedir. Hızlı moda ise bütün dünya 
endüstrisini hızla ele geçirmiş bir iş modelidir. Hızlı moda kavramı tasarım 
sürecinden mağazaya kadar ürünlerin hızlı üretim surecine dayalı ve piyasanın 
ihtiyaçlarına anında cevap veren bir iş modelini ifade etmektedir. Hızlı moda 
üretimi ürünün geçerli ömür süresini kısaltmakta ve geleneksel üretime göre 
daha fazla çevreye zarar vermektedir. Yavaş moda ise bireysel, sosyo kültürel 
dengelemeler ve çevresel ihtiyaçlar açısından “sürdürülebilir tasarım” 
kavramının geliştirilmesiyle ilgilidir.

   Yavaş modanın amacı tekstil ve hazır giyimi yavaşlatmak değil daha 
sürdürülebilir bir üretim zinciri dizayn planı, üretim kaynaklarının etkin 
kullanımı ve tüketici eğitiminin sağlanmasıdır. Bu yüzden yavaş moda 
günümüzde ürün kalitesi ve çevre ile olan bağlantısından dolayı devrim 
niteliğinde önem taşımaktadır. Yavaş moda kavramı ilk defa Fletcher 
tarafından üretim ve süreç açısından ekolojik, sürdürülebilir, ve etik moda 
hareket anlamında kullanılmıştır. Hızlı moda tüketim, fiyat rekabeti ve emek 
sömürüsüne dayanmaktadır. Yavaş moda ise kalite ve uzun vadeli düşünce 
sistemine dayanır. Yavaş moda sayesinde üretim tüketim ve dizayn hızında 
denge sağlanarak moda dönüşümü yavaşlatılabilir. Sürdürülebilirlik temelli 
ekolojik tasarım yapan modacı ve firmaların sayısı giderek artmaktadır. Bunlar 
arasında; Levi’s, H&M, Nike, Adidas, Asics, Esprit, Puma gibi firmalar öncü 
konumdadırlar. Lamine Kouyate, Giorgio Armani, Stella Mccartney, Anya 
Hindmarch, Akira Minagawa, Mina Perhonen, Marci Zaroff, Sandy Joe Karpetz 
ve Chanel, Alexander Mcqueen, Marc Jacobs, Banana Republic, Prada, GAP, 
Marks&Spencer gibi markalarda sürdürülebilirliği destekleyen firmalardandır.

    Yapılan araştırmalarda sürdürülebilirlik ve hızlı modanın temelinde moda 
tasarımcılarının rolünün çok önemli olduğunu  vurgulayarak, sadece üretim 
ve tüketim döngüsünün dışındaki çerçeveden çıkarak tasarım sürecinin 
sürdürülebilir ve  hızlı  modada varolan ayrıntılarınında düşünülerek 
hazırlanması ve bilinçlenilmesi gerekmektedir. Moda piyasasında bu bilincin 
yerleşmesiyle, Satıcı, tasarımcı ve tüketici için yeni iş modelleri ve tüketim 
kalıpları geliştirilerek çevresel sorumluluğun yüklenilmesi amaçlanmaktadır.
Hızlı moda da fiyat rekabeti çok yaşandığı için  aynı zamanda emek 
sömrüsünede dayanmaktadır. Yavaş  moda ise uzun vadeli düşünme sistemi 
ile nitelikli iş gücünün yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
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Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de 
jeopolitik denklem değişiyor
Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı ile 
Yunanistan, Mısır, GKRY ve İsrail’in Türkiye aleyhine Libya ile bir yetki sınırlandırma anlaşması 
yapmasının önüne geçildi.

Enerji kaynaklarının keşfedilmesiyle beraber Doğu Akdeniz, sadece Akdeniz ticaret yollarının kontrolü 
açısından değil, aynı zamanda enerji üzerine mücadelenin de kritik bir alanı haline geldi. Enerji faktörü 
Doğu Akdeniz’in jeopolitik önemini değiştirmiş ve sadece kıyıdaşların değil, aynı zamanda uluslararası 
aktörlerin ve şirketlerin de bölgeye ilgi duymaya başlamasına neden olmuştur. Bölge üzerinde etki alanı 
kurmak isteyen aktörlerin sayısı arttıkça, konu Doğu Akdeniz özelinde daha da karmaşık bir hal alıyor. Bu 
nedenle Doğu Akdeniz ve enerji bağlantısı Kıbrıs, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk çerçevesinde etki 
doğuran ve değerlendirilen bir konu halini aldı.

Kıbrıs açısından değerlendirdiğimizde, konu özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) mükerrer 
uzlaşmaz tutumları nedeniyle çözümsüzlüğün yeni bir halkasını oluşturuyor. Doğu Akdeniz ve enerji 
bağlantısını kurduğumuzda, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinin enerji 
ihtiyacı, bazılarının ise pazar arayışları düşünüldüğünde, tarafların farklı dış politikalar formüle ettiği 
görülüyor. Başka bir ifadeyle, bölge hem enerji arz güvenliği hem de enerji ticareti açısından ve yeni bir 
enerji jeopolitik merkezi olması nedeniyle özel bir nitelik taşıyor. Doğu Akdeniz meselesine uluslararası 
hukuk açısından bakıldığında ise görülmektedir ki bölge enerji kaynaklarına ilgi duyan bölge içi ve 
uluslararası aktörler, en çok kaynağa sahip olma isteğinden hareketle, en çok deniz yetki alanına sahip 
olmak istiyorlar ve bu itibarla, ortaya farklı argümanlar koyarak çeşitli hamleler yapmaya çalışıyorlar.

Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
ortaklığıyla “Birinci Doğu Akdeniz Uluslararası Enerji Sempozyumu” düzenlendi. Bu sempozyumda, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Türkiye ile KKTC arasında doğalgaz
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boru hattının kurulmasına yönelik bir proje gündeme 
getirerek, boru hattının 2025’te Türkiye’den KKTC’ye 
doğalgaz götürebileceğini ifade etti. 2025 yılında gaz 
taşınmasına başlanabileceği belirtilen hattın, KKTC 
ve Türkiye arasındaki su hattına paralel yapılabileceği 
ve 80 km uzunluğunda olabileceği söyleniyor; 
üzerinde durulan doğalgaz boru hattının en önemli 
özelliği ise çift yönlü olması. Türkiye’den KKTC’ye gaz 
taşımanın yanı sıra, Doğu Akdeniz’de bulunacak olası 
doğalgazın hem Türkiye’ye hem de batılı piyasalara 
bu hatla aktarılabileceği hususu, bölge dinamiklerini 
değiştirecek bir unsur.

Aynı günlerde, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı 
deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 
mutabakat, Doğu Akdeniz jeopolitiğini köklü bir 
şekilde değiştirebilecek bir hamle olarak gündeme 
geldi. Hem BM hem de Türkiye tarafından tanınan 
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 
imzalanan yetki alanı belirleme mutabakatı öncesinde 
bölgenin durumunun özetlenmesi, bu mutabakatın 
bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek bir niteliğe sahip 
olduğunun anlaşılması için önemlidir. Uluslararası 
hukuk açısından konuya bakıldığında, konu hem deniz 
yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgilidir hem de 
aslında bu sınırlandırma konusundaki farklılıklardan 
doğan “çakışan parseller” konusudur. Bu nedenle, 
deniz yetki alanları sınırlandırılması konusunda 
tarafların argümanları önemlidir. Doğu Akdeniz’de 
en uzun kıyıya sahip ülke olarak Türkiye temelde 
Uluslararası Deniz Hukuku’nun “kapalı ve yarı kapalı 
denizlere kıyısı olan devletler haklarını kullanırlar 
ama yükümlülüklerini yerine getirirken birbirleriyle 
iş birliği yapmak zorundadırlar” ilkesine göre hareket 
etmektedir. Buna göre, Doğu Akdeniz yarı kapalı 
bir denizdir; çünkü havzanın hiçbir yeri 400 mili 
bulmamaktadır. Bu nedenle, bölgede kıta sahanlığı ya 
da Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) belirlemesi ancak 
tüm kıyıdaşların hak ve çıkarlarına uygun yapılmalıdır.

Bunun dışında, Türkiye politikasını Uluslararası Adalet 
Divanı yargı kararlarına dayandırıyor. Yargı kararlarına 
göre, özellikle deniz yetki alanı sınırlandırılmasında, bir 
kıyıdaş devletin doğal kaynakları orantısız paylaştıran 
bir tutum izlemesinin hakkaniyete uygun olmadığı 
üzerinde duruluyor ve böyle bir sınırlandırma kabul 
edilmiyor. Fakat GKRY tek taraflı olarak ve KKTC’nin 
görüşü dahi alınmaksızın MEB ilan ediyor. Türkiye 

ise bu alanda Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin de 
hakkı olduğunu savunuyor. Türkiye’nin Kuzey Kıbrıslı 
Türklerin Londra ve Zürih anlaşmalarından doğan 
hukuki haklarının olduğunu ve GKRY’nin tek başına 
herhangi bir girişimde bulunamayacağını açık şekilde 
bildirmesine rağmen, GKRY KKTC’nin fikrini dahi 
almadan, ada adına davranmaya devam ederek, ortay 
hat belirleyip buna göre deniz yetki sınırlandırmasını 
gerçekleştiriyor. GKRY 2003 yılından beri MEB 
sınırlandırma anlaşmaları yapıyor. GKRY’nin “Kıbrıs 
Cumhuriyeti” adına Mısır, Lübnan ve İsrail’le MEB 
sınırlandırma anlaşması imzalaması da yine hukuksuz 
gerçekleştirilen eylemlerden bir diğeri. Ayrıca GKRY 
2007 yılında ilan ettiği MEB alanını 13 parsele bölerek 
enerji kaynağı arama faaliyetlerine izin vermiştir. 
Bu durum hem bölge jeopolitiğine hem de Kıbrıs 
sorununa yeni bir boyut eklemiştir. Türkiye de buna 
karşılık olarak, 2011 yılında KKTC ile “Kıta Sahanlığı 
Sınırlandırma Anlaşması” imzalamıştır.

Yunanistan ise Doğu Akdeniz’de bulunan Girit, Kaşot, 
Kerpe, Rodos ve Meis hattını esas almış ve bu adaların 
da Yunanistan’ın ana karasının parçası olduğunu iddia 
etmiştir. Bu iddiaya göre, bu adaların da kendine ait 
karasuları ve MEB’i olabileceğini ileri sürerek, adalardan 
oluşan hat ile Anadolu arasında ortay hatta dayalı 
deniz yetki sınırlandırması yapmaktadır. Yunanistan 
bu argüman çerçevesinde bölge ülkeleri ve özellikle 
de GKRY ile yetki sınırlandırma anlaşması yapmak 
istemektedir. Fakat şu ana kadar, Türkiye’nin de tepkisi 
nedeniyle, böyle bir anlaşma yapmamıştır.

Öncelikle, bu adalar üzerinden MEB ilan edilebilmesi 
için, bu adaların kendi başlarına yeterli ya da kendini 
yöneten unsurlar olmaları gerekiyor. İkinci olarak, 
Uluslararası Adalet Divanı 1977 İngiltere-Fransa, 1984 
Libya-Malta, 2009 Ukrayna-Romanya, 2012 Nikaragua-
Kolombiya davaları gibi birçok davada verdiği kararda, 
bir devletin hakimiyetindeki adadan dolayı kazandığı 
yetki alanı, diğer kıyıdaş devletin haklarını ihlal edecek 
derecede aşırı ise, adanın kıta sahanlığı ya da MEB’inin 
olamayacağını belirtmiştir.

Ayrıca Türkiye, yine Divan kararlarına göre -ki buna 
benzer çok sayıda örnek dava gösterilebilir- “coğrafyanın 
üstünlüğü” ya da “kapatmama” gibi ilkelerle politikasını 
oluşturmaktadır.
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Bu durum Akdeniz için de geçerli. Buna göre Yunanistan, belirlediği sözde MEB alanı ile hakkaniyet ilkesine 
aykırı davrandığı gibi, aynı zamanda Türkiye’nin kıyılarının önünün kapatılmasından ve açık denizlere çıkışının 
engellenmesinden ötürü de, söz konusu adalar üzerinden MEB belirleme hakkına sahip değildir. Ayrıca Yunanistan 
bu adalardan MEB belirlerken Türkiye ile bu adalar arasındaki ortay hattı esas almaktadır. Fakat Türkiye ve 
Yunanistan ortay hattı çekildiği zaman hattın ters tarafında kalmalarından ötürü, bahse konu adaların MEB sahibi 
olması mümkün değildir. Dolayısıyla bu adalar ancak karasuları kadar deniz yetki alanına sahip olabilirler. Bu 
çerçevede, Yunanistan’ın ve GKRY’nin uluslararası hukuka aykırı nitelikte belirlediği MEB alanları, Türkiye’yi Doğu 
Akdeniz’de dar bir alana mahkûm etmeyi amaçlamaktadır.

Buna karşılık Türkiye 18 Mart 2019 tarihinde BM’ye gönderdiği mektupta, Akdeniz’deki kıta sahanlığının sınırlarını 
32 derece, 16 dakika, 18 saniye doğu meridyeniyle 28 derece batı meridyeni arasında kalan bölge olarak 
belirlemiştir. Ayrıca Mısır ile Türkiye deniz yetki alanının orta hattının da Türkiye’nin kıta sahanlığının sınırı olduğu 
belirtilmiştir.

Doğu Akdeniz’de halihazırdaki durum uluslararası hukuk açısından bu çerçevede seyretmekteyken, Türkiye ile 
Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı bölge jeopolitiğini derinden etkileyecek çok 
kritik bir hamledir. Bu bir yandan Türkiye’nin egemenlik hakkını hiçe sayarak sözde MEB ilan eden Yunanistan’ın 
bölgedeki pozisyonunu etkileyecek, diğer yandan da Türkiye ve KKTC’yi dışında tuttukları “Doğu Akdeniz 
Enerji Platformu” gibi girişimlerde bulunan İsrail, Mısır gibi devletlerin bu tutumu yeniden değerlendirmesini 
sağlayacaktır.

Bu kritik hamle, başta Yunanistan olmak üzere GKRY, İsrail ve Mısır’ın tepkisini çekti. Özellikle bu hamlenin KKTC 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’un Türkiye ve KKTC arasındaki çift yönlü doğal gaz hattı projesini duyurmasının 
hemen ardından gelmesi, Doğu Akdeniz’deki enerji jeopolitiği denklemini tamamen değiştirmiştir. Doğalgaz hattı 
projesi, enerji ticareti ve enerji güvenliği açısından politikaları yeniden düşündürecek bir hamleyken, Türkiye-Libya 
arasındaki bu mutabakat da bölgede uluslararası hukuk açısından kartların yeniden karılmasına neden olmuştur.

Bir ön anlaşma niteliğindeki bu mutabakat muhtırası, öncelikle Türkiye’nin deniz yetki alanının batı sınırını 
belirlemiş oldu. Böylece Türkiye, Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, uluslararası hukuka aykırı hamlelerle 
kendi kıyılarına sıkıştırılamayacağını göstermiş oldu. Ayrıca bu mutabakat, Doğu Akdeniz’e kıyıdaş olan bu iki 
ülkenin de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda aynı şekilde düşündüklerini gösteriyor. Bunların yanı 
sıra, gerçekleştirilmeye çalışılan İsrail, Mısır, GKRY ve Yunanistan’ın ortak eylemlerine karşılık, Akdeniz havzasındaki 
denklemin, diğer kıyıdaşları yok sayarak kurulamayacağını bir kez daha göstermiştir.

Ek olarak, bu mutabakatla Yunanistan, Mısır, GKRY ve İsrail’in Türkiye aleyhine Libya ile bir yetki sınırlandırma 
anlaşması yapmasının da önüne geçilmiş oldu. Mutabakatın olası etkilerinden bir diğeri ise Yunanistan’ın GKRY, 
İsrail ve Mısır gibi Doğu Akdeniz ülkeleriyle yapmayı planladığı ve belki de yapabilmek için fırsat kolladığı deniz 
yetki sınırlandırma anlaşmalarının önüne geçmesi oldu. Böylece, tek taraflı eylemlerle Doğu Akdeniz’de yapılan 
yetki sınırlandırmalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve diğer kıyıdaş devletlerin de anlaşmalarla uluslararası 
hukuktan doğan haklarını müdafaa edeceği, bölge ülkeleri tarafından anlaşılmış oldu.

Sonuç olarak, (enerji kaynaklarının varlığını, yapısını ve önemini etkilediği) Doğu Akdeniz’de enerji güvenliğinin 
sağlanması için, öncelikle Kıbrıs’ta çözüme gidilmesi ve uluslararası hukuk ilkeleri temelinde hareket edilmesi 
gerekiyor. Ardından da Doğu Akdeniz’in bir havza olarak düşünülmesi, tüm kıyıdaşlarıyla beraber her aktörün 
çıkarlarının hesaba katılması ve bölgeye ortak bir iş birliği çerçevesinde bakılması gerekiyor. Bu minvalde, Türkiye 
ve KKTC’nin çeşitli platformlarda uluslararası hukukun ilkeleri bağlamında yaptığı işbirliği çağrıları dikkate 
alındığında, bölgede çözüm için, makrodan mikroya, yani AB’den Yunanistan ve GKRY’ye, hakkaniyet ilkesi 
temelinde, işbirliğine açık bir siyasi niyet göstermek zorunlu bir durumdur. 
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GÜNCEL

Çin’den Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi 
Yasası’na misilleme
Çin, Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’na misilleme olarak ABD donanmasının 
Hong Kong ziyaretlerini askıya alacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD’de Kongre’nin her iki kanadından geçen Hong Kong 
İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nın Hong Kong’un iç işlerine “ciddi biçimde müdahale ettiğini” yineledi.

Hua, yasaya cevaben ABD donanma gemileri ve uçaklarının Hong Kong’a resmi ziyaretlerini askıya 
alacaklarını ayrıca Hong Kong’da son dönemde yaşanan karışıklık konusunda “kötü performans 
sergileyen” sivil toplum kuruluşları Ulusal Demokrasi Vakfı, Ulusal Demokratik Enstitü, İnsan Hakları 
İzleme Örgütü ve diğerlerine yaptırım uygulanacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, geçen 
ay sonunda, Kongre’nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen Hong Kong İnsan Hakları ve 
Demokrasi Yasası’nı imzaladığını duyurmuştu. Yasa, Hong Kong’daki gösterilerde uygulanan şiddet ve 
insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Hong Kong’da, 
haziranda, şüphelilerin Çin’e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son 
haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim’de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, “demokratik reform” talepleriyle 
eylemleri sürdürme kararı almıştı. Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların “ayaklanma” 
olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon 
kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden 
başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor. Resmi verilere göre, Hong Kong’da hazirandan bu yana yaklaşık 
5 bin protestocu gözaltına alındı.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong’un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin 
yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında 
bulunuluyor.
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Bugün biraz Denizli’den bahsedelim
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Denizli’ye ilk yerleşim yeri 
milattan önce kurulmuş. 
Sebebi ise ılıman bir iklime 
sahip olması ve dahi yüzlerce 
su kaynağının bulunuyor 
olmasıdır.

Dünya’da ilk yerleşim yeri 
olan ANADOLU, tarih boyunca 
bir çok uygarlığa ev sahipliği 
yapmıştır. İlk insanların 
denize yakın olan yerleri 
tercih etmeleri ile Ege Bölgesi 
yaşamın neredeyse kaynağı 
olmuştur.

Ege Denize en yakın 
bölgelerden biri olan 
Denizli’de yaşayan 
medeniyetler, insanlık 
tarihinin ilk var oluşu ile 
ortaya çıkmıştır. Denizli’de 
bulunan Milattan Önce 
yapılmış eserler bunun en 
büyük kanıtıdır.

Denizli’de bilinen en 
gelişmiş uygarlık antik Roma 
dönemi dediğimiz Roma 
İmparatorluğu zamanında 
olmuştur. Denizli şehir olarak 
o zaman ki adı Laodikya idi.

Laodikya’ya Roma döneminde 
yapılan hanlar, hamamlar, 
yollar, inşa edilen şehir, 
yapılan tiyatrolar, at arenası, 
gladyatör arenası ile şehir 
Roma döneminin en güzide 
şehirlerinden biri olmuştur.

Her zaman duyduğunuz 
güzeller güzeli Kleopatra’nın 
mezarının Denizli’de olduğunu 
biliyor muydunuz?

Şehir o kadar güzeldi ki, her 
gelen mest oluyordu. Peki bu 
güzelim şehre ne mi oldu?

Altından 7 tane nehir geçen, 4 
tane fay hattı geçen şehirdir, 
Denizli! Bu fay hatlarından 
birinde meydana büyük 
depremde Laodikya baştan 
sona yıkıldı. Şehir halka 
mezarlık oldu. 

Bugün tarihi eser ve örenyeri 
olarak adlandırdığımız 
Pamukkale, Laodikya, Tripolis 
ve Karahayıt’ta bir çok tarihi 
eser ve yapılar mevcuttur. Her 
yıl yüzbinlerce turiste kendine 
çeken bölge, düzenlemeler ile 
gün yüzüne çıkmaya devam 
ediyor.

Dünya’da sadece bir adet 
bulunan Pamukkale’nin 
arka bölgelerinde bulunan 
Antik Tiyatro ve Antik Havuzu 
görmeniz lazım. Büyük 
depremde sütunları havuza 
düşmüş ve 1500 yıldır hala 
orada yıkık bir şekilde duran 
sütunlu antik havuz...

Eski Denizli, Laodikya’dır. Ve 
nedense herkes Laodikya’yı 
Denizli’ye uzak bir yerde 
sanıyor. Halbuki, Denizli’nin 
içindedir. Denizli’nin son uç 
mahallesidir.

Bizde şöyle bir laf vardır, 
“Denizli’nin dört bucağını 
kazsan, 100 tane müze 
kuracak kadar hazine 
çıkarırsın” derler...
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

Engellilerin sosyal hayata katılımı yeni teknolojilerle 
artıyor

Özellikle sağlık alanında yoğun kullanılmaya başlanan 
3D yazıcılar, bedensel engellilerin kullandığı protez 
ürünlerine erişimi kolaylaştırıyor. 

Protez ürünlerin üretiminde sıkça kullanılmaya başlanan 
3D yazıcılar sayesinde, bu alanda üretim artıyor. Bedensel 
engelli çocuklar için üretilen “süper kahraman” konseptli 
protez sayesinde, çocukların sosyal hayata daha hızlı 
adapte olmaları sağlanıyor.

Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem 
Kuyumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “3D 
yazıcılardan sonra engelli çocuklar için üretilen protez 
kollarda süper kahraman konsepti yaygınlaşmaya 
başladı. Bu sayede çocuklar sevdikleri süper kahramanın 
kollarına benzer protezlerle, sosyal hayata daha hızlı 
adapte olabilmek için özgüven kazanıyorlar. Bu sayede 
işin psikolojik süreci de hızlı bir şekilde atlatılmış oluyor.” 
ifadelerini kullandı.

Kuyumcu, son dönemde bu tarz protezler sayesinde, 
engellilerin spor ve sanat faaliyetlerine daha rahat 
katılabildiklerini söyledi. Teknolojinin aynı zamanda 
engellilerin toplumdaki sosyal eşitliğe erişmeleri için de 

kolaylık sağladığını belirten Kuyumcu, şunları kaydetti:

“Teknoloji sayesinde eşit eğitim alma, sanat ve spor 
yapma hakkı elde ediyorlar. Örneğin evinden çıkmakta 
zorlanan engellilerimiz var. Gelişen ürünler sayesinde 
kendileri gibi olan veya olmayan tüm insanlarla iletişime 
geçip sosyalleşme imkanı buluyorlar.”

Engellilerin özellikle sosyal medya ağlarını çok yoğun 
bir şekilde kullandıklarını anlatan Kuyumcu, “İletişim 
çağında yaşıyoruz. Dolayısıyla engelliler de yeni 
teknolojiler sayesinde bu iletişim çağının avantajlarından 
faydalanabiliyor. Özellikle internet sitelerinin de engelliler 
için sağladığı dönüşüm sayesinde, bilgiye daha kolay 
bir biçimde ulaşabiliyorlar. Sosyal medyayı da etkin bir 
şekilde kullanabiliyorlar.” dedi.

Özel gereksinimli bireylerin, belediyeler ve kamu 
kurumları tarafından engel durumlarına ve yaşam 
şartlarına göre kayıt altına alınmasının gerekli 
olduğuna işaret eden Kuyumcu, bu sayede elde 
edilen veri tabanıyla eşleştirilecek bir sistemin 
kolaylıkla kurulabileceğini söyledi.

Yeni teknolojiler sayesinde engellilerin sosyal hayata katılmaları günden güne kolaylaşıyor.
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