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BAŞKANDAN

EMİN ELLERDE.

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Tüm dünyanın Kovıt-19 denen virüs 
belasıyla mücadele ettiği şu dönemde 
Türkiye’nin başarısını göz ardı etmek büyük 
haksızlık.

Bakıyoruz AB’ye.
Bakıyoruz ABD’ye.
Görüyoruz Çin’i.

Tamamı bizim sağlık ve beraberlik 
başarımızdan sitayişle bahsedip, 
gönderdiğimiz yardımlar basınlarında 
manşet oluyor.

Bu zor durum ülkemizin emin ellerde 
olduğunun göstergesi ve bu sadece 
korona virüs ile de sınırlı değil.

Eskiden ülke içinde ve dışında saldırı 
halinde bir PKK ve FETÖ pisliği korkusu 
vardı. Önce yurt içi, sonra yurt dışına ağırlık 
verilip bu iki bela yavaş yavaş ortadan 
kaldırma işlemiyle halkta kendinden emin 
ve güvende olma sağlandı.  

Baktığımız zaman Genelkurmay 
Başkanlığından Milli Savunma 
Bakanlığına atanan Hulusi Akar’ın tüm 
doğu sınır illerinde ordu komutanlarıyla 
birlikte askerlerimizin yanında olup 
komuta etmesi, orada mücadele eden 
kahramanlarımıza üst düzeyde büyük 
moral kaynağı olmuş durumda.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylunun da gerek polislerimizin, 
gerek askerlerimizin mücadelelerinde 
yanlarından ayrılmayıp, bir er şehit olduğu 

zaman terör örgütünün inlerine girilip hepsinin yerle 
bir olması, tüm ülkede büyük mutluluk kaynağı.

Şu an gündemde olan Sakarya Hendek havai fişek 
fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 7 
işçiyle birlikte 3 askerimizin şehit olması tüm ülkede 
büyük üzüntü yarattı. Ardından hemen soruşturma 
başlatılıp fabrika sahibi Yaşar Coşkun’la birlikte 5 kişinin 
tutuklanıp yasal sürecin devam etmesi millette teselli 
kaynağı oldu. 

Tüm bunlar gösteriyor ki şu zor dönemde diğer 
ülkelere nazaran bizdeki durum onlara nispeten daha 
iyi ve bunda en büyük pay sahibi Cumhurbaşkanımız 
Sayın Tayyip Erdoğan’ın payı.

Yani.
Ülke.
Ülkemiz emin ellerde.
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Türkiye’de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, 
toplam vaka sayısı 195 bin 883 , can kaybı 5 bin 82 oldu.

Türkiye’de Kovid-19’a yakalananlardan 169 
bin 182 kişi iyileşti

GÜNCEL

Türkiye’de son 24 saatte 1372 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, 
toplam vaka sayısı 195 bin 883, can kaybı 5 bin 82 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı “Türkiye 
Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 213 test yapıldı, 1372 kişiye 
Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1984 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835, vaka sayısı 195 bin 883, vefat sayısı 5 bin 82 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 984, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 366, toplam iyileşen hasta sayısı 
ise 169 bin 182 oldu.

“İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla”

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “İyileşenler, tanı konanlardan 612 
fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların yüzde 5,68’i 17 yaş ve altından. Yüzde 63’ü 25-45 
yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 
1000’in altına inebiliriz.” ifadelerini kullandı.
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GÜNCEL

Diyarbakır’da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin 
şehit düştüğü saldırının faili PKK’lı terörist yakalandı.

Diyarbakır’da aynı aileden 5 sivili şehit eden 
PKK’lı terörist yakalandı

Diyarbakır’da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının 
faili PKK’lı terörist yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur ilçesinde 10 Ağustos 2016’da çevik kuvvet polislerini taşıyan 
aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen ve aynı aileden 5 sivilin şehit 
edildiği saldırının failinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Saldırıyla ilişkili olduğu belirlenen şüpheli Mehmet Eliaçık’ın yakalanması için çalışma yapan ekipler, 
şüpheliyi Diyarbakır’daki bir noterde işlem yaptığı sırada yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Saldırı

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında 10 Ağustos 2016’da gerçekleştirilen 
saldırıda anne Behiye Yıldırım (52), kızı Derya Yıldırım (23) ve Demet Yıldırım Aydın (31) ile çocukları Oğuz 
Kaan (8) ve Ceylinaz Aydın (3) şehit düşmüş, aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi yaralanmıştı.
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İÇİMİZDEN

KADININ ADI!..

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Baktım.
Nede kolay söyledi:
“Ak Parti gelene kadar bu 
ülkede kadın kelimesinin adı 
bile yoktu” dedi.

Dememesi gerekirdi, demişti. 
Üstelik bunu diyen bir kadın ve 
AKP gurup başkan vekili Özlem 
Zengin…

Tabi bu Tarih Bilgisiyle 
geçmişimizi ilgilendiren bir 
durum ve hangi partiden olursa 
olsun ister kadın ister erkek 
düşünmesi gerekiyor.

Böyle olunca şeridi biraz geriye 
doğru sarıp, kadın kelimesinin 
adı var mıydı yok muydu ona bir 
bakalım.

Zehra Say.
1926 yılında medeni kanunla 
evlenen ilk Türk Kadını.
Nikâh var.

Satı.
1935 yılında TBMM’ye seçilen 
beş çocuklu ilk Türk kadın 
milletvekili ve hep, “19 Mayıs 
1919’da doğdum, o tarihten 
önce nefes alıyorduk ama 
yaşamıyorduk” diyordu.
Meclise giren ilk Kadın.

Sabiha.
1927 yılında bugünkü adıyla 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
olan üniversiteye girip 
ilk Makine Mühendisi kız 
öğrenci olarak 1933 yılında 

mezun oldu, kadınların erkek 
takımlarda birlikte oynanmadığı 
Fenerbahçe erkek voleybol 
takımında Takım kaptanı olarak 
hiç yenilmeden 1929 yılında 
şampiyon oldu, dünyada bir ilkti 
bu.
Mühendis ve şampiyon Kadın.

Fatma.
Aralarında kendi kızının da 
olduğu 300 kişilik müfrezesiyle 
İnönü, Sakarya, Dumlupınar ve 
Ege dağlarında çarpıştı/vuruştu, 
1922 yılında İzmir’e giren ilk 
süvariler arasındaydı.
Savaşan Kadın.

-Sabiha Bengütaş,
1924 yılı ilk kadın heykeltıraş,
-Feriha Tevfik.
1929 yılı ilk Türkiye Güzeli,
-Keriman Halis.
1932 yılı ilk dünya güzeli,
-Beyza Bilgin.
1962 yılı ilk kadın valimiz.

Nene hatun, Halide Onbaşı, 
Nezahat Baysel, Şerife Bacı, 
Halime Çavuş, Hafız Selman 
İzbeli, Gördesli Makbule, Emir 
Ayşe, Tayyar Rahmiye ve daha 
yüzlercesi...

Kadın ve Kadınlarımız...

Cumhuriyet ve Cumhuriyetten 
sonra saçlarına baharı takıp hep 
var oldu, hep var etti, hep var 
olacaklar.

Kadının adı yok değil, var.
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Küçükçekmece Gölü’nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve 
yengeç kıyıya vurdu.

Küçükçekmece Gölü’nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

Küçükçekmece Gölü’nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu. Her 
yıl benzer olayların yaşandığını söyleyen vatandaşlar ve balıkçılar, son zamanlardaki balık ölümlerinin 
ise son yıllarda yaşananlardan daha fazla olduğunu kaydetti. Bazı balıkçılar ölmek üzere olan balıkları 
toplayarak tekneleriyle denize atıyor.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yaptığı açıklamada, göldeki kirlilik ve balık ölümleri 
üzerinde bir ekip gönderdiklerini belirterek, “Ölen balıklardan ve sudan numune aldık ve laboratuvara 
gönderdik. Sonuçlar açıklanınca paylaşacağız. Birkaç ay önce de benzer bir durum yaşanmıştı ama bu 
defa ölümlerin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Emin Şence, kitlesel balık ölümlerinin birincil nedeninin göldeki kirlilik ve 
oksijen yetersizliği olduğunu söyledi. Şence, “Tüm balıklarımız ölmeye başlıyor. Civardaki fabrikaların 
atıkları bu ölümlerde etkili. Göl balçık haline geldi, çamur gibi. Rüzgar fırtına olduğunda tabandaki 
çamurlar ortaya çıkıyor ve balıkları etkiliyor. Gölün tabanı temizlenmeli. Küçük, büyük tüm balıklar ölmeye 
başladı. Lodos olduğunda su cam gibi oluyor ve balıklar yaşıyor ama bir haftadır göldeki su denize doğru 
akıyor. “ diye konuştu.

Ölmek üzere olan balıkları toplayan ve kurtarmak için teknesiyle denize atan balıkçılardan Osman Seyhan 
da ölümlerle ilgili hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Seyhan, bir aydır balık ölümlerinin olduğunu, 
son günlerde ölümlerin arttığını belirtti. Suda balıkları zehirleyen maddeler bulunduğunu öne süren 
Seyhan, “Balıkları zehirleyen neyse hemen tespit edilmeli. Burada onlarca çeşit balık vardı. Artık suda 
yaşam yok. Yengeçler bile suya girmiyor. Kahvaltı bile etmedim, balıkları kurtarmaya çalışıyoruz. Bu seneki 
kadar hiçbir zaman olmadı.” dedi.
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Anne Hacire Akar’ın HDP Diyarbakır 
İl Başkanlığı önünde 4 gün süren 
oturma eyleminin ardından oğlunu 
terörün pençesinden kurtarması 
sonrası aynı kaderi paylaşan 
ailelerin evlatları için tuttuğu nöbet, 
300’üncü gününe girdi.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl 
Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 
ailelerin evlat nöbeti 300’üncü güne ulaştı.

Diyarbakır’da anne Hacire Akar, oğlunun HDP’liler 
aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP 
İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019’da 
oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban 
vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç 
veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 
Ağustos’ta oğluna kavuştu.

Hacire Akar’ın oğlu için gösterdiği mücadele, 
benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek 
oldu. Akar’ın mücadelesini örnek alan ailelerin 

3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemine 
katılan ailelerin sayısı günden güne artarak 140’a 
yükseldi. Oturma eylemine katılan 13 ailenin 
çocuğuna kavuşması, yüreği evlat hasretiyle 
yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral 
oldu.

Toplumun tüm kesimlerinden destek geldi
Tek arzuları terör örgütü tarafından kendilerinden 
koparılan evlatlarına kavuşmak olan ailelerin 
sesini tüm Türkiye duydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
desteğini her fırsatta ifade ettiği Diyarbakır 
annelerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu üyesi 
Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra 
siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din 
adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen 
ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her 
kesiminden binlerce kişi ziyaret etti. 

Diyarbakır anneleri 300 gündür evlat nöbetinde
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Acıların paylaşıldığı, desteklerin iletildiği ziyaretlerde kimi zaman dualar okundu kimi zaman da duygusal 
anlar yaşandı, gözyaşı döküldü. Çok sayıda sanatçı, gazeteci, yazar ve televizyon sunucusu da ailelerle görüştü, 
yaşadıklarını dinledi, desteklerini iletti.

Sivil toplum kuruluşlarının desteği sürdü
Hak-İş, Memur-Sen, 15 Temmuz Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği, Uluslararası İnsan 
Hakları ve Demokrasi Derneği, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anadolu Yayıncılar Derneği, Hukukçular 
Derneği, Türkiye Kardeşlik Birliği ile Yedi Renk Tek Yürek Platformunun aralarında bulunduğu çok sayıda sivil 
toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri, oturma eyleminin ilk gününden bu yana ailelere desteğini sürdürdü.

Şehit aileleri ve Srebrenitsa anneleri de ailelere güç verdi
15 Temmuz Derneği üyelerinden, şehit Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank, ablası Ayşe Arslantürk, Mahir 
Ayabak’ın annesi Muteber Ayabak, Askeri Çoban’ın kızı Zehra Çoban, eşi şehit edilen ve kamuoyunda “Yıldız 
hemşire” olarak bilinen Yıldız Namdar ve ülkenin birçok ilinden şehit yakınları, annelerin yanında yer aldı, 
ziyaretleriyle onlara güç verdi.

Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995’teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu 
Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri de aileleri yalnız bırakmadı.

Avrupa’dan destek
Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim 
Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii 
Sybiha, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott ve Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay 
Bhattacharyya’nın da yer aldığı 9 ülkenin büyükelçisinin bulunduğu heyet ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, 
İsviçre ve Avusturya’dan gelen gurbetçiler, annelerle görüştü.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, 
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan aileleri 
ziyaret etti, desteklerini bildirdi.

Kovid-19, evlat nöbetine engel olamadı
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile aileler, evlatları için oturma 
eyleminden vazgeçmedi. Evlat nöbetindeki anne ve babalardan yaşlı ve kronik hastalığı olanlar getirilen 
kısıtlamalar nedeniyle oturma eylemine ara verdi. Geriye kalanlar ise maske takarak, temizlik ve sosyal mesafe 
kuralına dikkat ederek eylemlerine devam etti.

Yıllardır evladını her yerde aradığını, diğer oğlu Sami’nin ise 2017’de kardeşini terör örgütünden istediği için şehit 
edildiğini vurgulayan Çifçi, şöyle devam etti:

“Bir oğlumu götürdüler, dağda tuttular. Bir oğlumu da benim, çoluk çocuğunun gözünün önünde şehit ettiler. 
Niye bu acıyı bana yaşattılar? Çocuğumu HDP ve PKK’dan almadan bu çadırdan gitmeyeceğim, mücadeleye 
devam edeceğim. Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle çocuğuma kavuşacağım. Kefenimizi boynumuza sararak 
Diyarbakır’da eyleme geldik. Bizi tehdit ediyorlar. Kapıyı bizim yüzümüze çarpıyorlar. Onlardan sadaka değil, 
evladımızı istiyoruz. Evladımızı bize versinler biz de çekip eve gidelim.”
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İÇİMİZDEN

GÖRME ENGELLİLERİN  MANTIĞI
Dere tepe, dağ,  ova dolaşmasını 
seven tek gözlü bir adam varmış.
Yürür yürür gidermiş, gider gider 
yürürmüş.
Bir gün uzaklarda renkleri 
karmakarışık bir köy görmüş;

Alacalı bulacalı garip bir köy.

Yaklaşmış köye doğru.
Yolları bir tuhaf, evleri bir tuhaf, 
insanları bir tuhafmış köyün…
Girince köyün içine anlamış meseleyi 
körler köyüymüş burası.
Kadınların, erkeklerin, çocukların, 
kısacası herkesin gözleri kapalıymış.
Gezginci adam karar vermiş burada 
yaşamaya…
-Hiç değilse benim bir gözüm var, 
diyormuş.
Körler ülkesinde şaşılar kral olurmuş, 
derler.
Ben de bunların başına geçer yaşarım 
demiş.
Körlerin gözleri yokmuş ama elleri, 
kulakları, burunları çok hassasmış.
Kendilerine göre kurdukları bir düzen 
içinde yuvarlanıp gidiyorlarmış.
Adam şaşkınlıkla, hallerine 
bakıyormuş onların.
Yürümeleri,  koşmaları, konuşmaları 
başka türlüymüş.
Bir gün körlerden biri ötekinin malını 
aşırmış.
Sadece tek gözlü adam görmüş bunu 
ve bağırarak duyurmuş herkese:
-Filanca, falancanın malını çaldı.
-Nereden biliyorsun o kadar uzaktan 
duyulmaz ki, demişler. Körler.
-Ben duymadım, gördüm.

-Gözüm var benim onunla 
görüyorum.
Körler göz diye, bir şey 
bilmiyorlarmış.
Uzun yıllar içinde çoktan unutmuşlar 
bu organın varlığını.
-Ne demek görmek, demişler nasıl 
görüyorsun yani,duyulmayacak 
uzaklıktan anlıyor musun ne olup 
bittiğini?
-Anlıyorum tabii…
-İnanmayız, imtihan edeceğiz seni…
Adamı almışlar, uzakça bir yere 
dikmişler.

Tecrübeleriyle biliyorlarmış 
o uzaklıktan hiçbir şeyin 
işitilmeyeceğini.
-Anlat bakalım, şimdi biz ne 
yapıyoruz?.
Adam anlatmaya başlamış:
-Oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, şu 
ayağa kalktı, bu elini oynattı, beriki 
bacağını sallıyor, şurada oturan 
kafasını kaşıyor. vs…
Derken körler bir evin içine girmişler, 
bağırmışlar:
-Anlatmaya devam et neler 
yapıyoruz?
-İçeri girdiniz, göremiyorum ki…
Körler bilmedikleri için içeri girmenin 
anlamını:
-Ne olmuş yani içeri girmişsek.

 Elli santim fark etti. Sen anlatmaya 
devam et..
-Arada duvar var, göremiyorum.
-Sen atıyorsun, demişler, bak şimdi 
bilemiyorsun.
-Çıkın dışarı söyleyeyim.
-Bu kadar uzaktan duyunca ha içerisi 
ha dışarısı, ne çıkar yani…
-Ben duymuyorum, ben görüyorum, 
diyormuş adam.
-Öyle şey olmaz, demişler. Sende bir 
bozukluk var.
Saçmalıyorsun, acayip şeyler 
söylüyorsun. Seni doktora 
götüreceğiz.

Adamı yaka paça köyün kör 
doktoruna götürmüşler.
Elleriyle yoklamış ve parmaklarını 
adamın yüzünde  gezdirirken:
-Buldum, demiş.

Bozukluk burada…
Adamın açık olan gözünü 
kastediyormuş doktor ve:
-Saçmalaması bundan dolayı, 
diyormuş..Ben şimdi hallederim 
onu…
Körler ülkesinde kral olmaya kalkan 
gezginci  zor bela  kendini ve tek  
gözünü kurtarmış oradan .
Körler görenleri anlayamazlar.
Saçmalıyor sanırlar ve onu düzeltip 
kendilerine benzetmek için gözlerini 
çıkarmaya uğraşırlar.İç

im
izd

en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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KÜLTÜR - SANAT

İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan Aşağı Şehir kazı çalışmalarında bölgenin 
tarihine ışık tutacak yeni buluntulara rastlandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak yer alan Bergama’da yürütülen kazılar, 
yeni tarihi buluntuları gün ışığına çıkarıyor. 

Pergamon olarak adlandırılan antik kentte kralların, komutanların yaşadığı “Yukarı Şehir” ile halk için daha yalın bir 
anlayışla gelişen mimari düzene sahip “Aşağı Şehir” tarihi de yeni buluntulara göre şekilleniyor.

Aşağı Şehir’de son kazılarda, M.Ö. 6-7. yüzyıla tarihlenen ve “aryballos” olarak adlandırılan parfüm yağı şişesi ile 
“fibula” olarak bilinen aynı döneme ait elbise iğnesi bulundu.

Roma dönemine ait buluntularla öne çıkan Aşağı Şehir’de bu eserlerin bulunması bölgede bilinenden çok daha 
önce medeniyetlerin kurulduğunu ortaya koydu.

“Aşağı Şehir” tarihinin de kral sarayları, arsenaller ve büyük tapınakların görkemli ev sahibi Yukarı Şehir gibi Arkaik 
Döneme uzandığı anlaşıldı.

Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kazı, sondaj ve kurtarma 
çalışmalarının sürdüğünü belirtti..

Dünya mirası Bergama’nın tarihini değiştiren yeni bulun-
tular ortaya çıktı
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KÜLTÜR SANAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Christie’s Müzayede Evi’nden 935 bin 250 
sterline satın alınan Fatih Sultan Mehmet 
portresi hakkında basında yer alan bazı 
bilgiler tartışmalara yol açtı.

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
tarafından medyaya sunulan bültende yer alan, 
portrenin National Gallery’nin daimi sergilenen 
sanat eserleri arasında yer aldığı, İstanbul’a 
döndüğü ve Fatih Sultan Mehmet’in zehirlenerek 
öldürüldüğüne yönelik bilgiler birçok kesim 
tarafından eleştirildi.

Milliyet gazetesi yazarı Samed Karagöz yaptığı 
değerlendirmede, tablonun geçmişini ve hakkında 
bilinen yanlışları dile getirdi.

Türkiye’de sanat tarihçileri arasında, söz konusu 
tabloyla ilgili ilk makalenin 1973’ün ocak ayında 
“Belleten” dergisinde Semavi Eyice tarafından 
kaleme aldığını söyleyen Karagöz, Cem Sultan 
portreleri hakkındaki çalışmada, Eyice’nin tabloya 
dair bilgi aktardığını kaydetti.

Samed Karagöz, Bellini Atölyesi’ne ya da doğrudan 
Bellini’ye atfedilen ve Fatih Sultan Mehmet’in 
yaşadığı dönemde yapıldığı bilinen 3 adet Fatih 

Sultan Mehmet tablosu olduğunu vurgulayarak, 
şu bilgileri verdi:

“Bunlardan bir tanesi, Bellini’ye ait imzalı tek 
resimdir ve Londra’da National Gallery’de 
sergilenmektedir. Zaman zaman da başka 
ülkelerde sergileri dolaşıyor. Mesela 1999 yılında, 
Türkiye’de sergilenmişti bu eser. Bir diğeri Katar’ın 
başkenti Doha’da İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan 
Bellini Atölyesinden çıkma bir eser. Sonuncusu da 
geçtiğimiz günlerde satışı yapılan Fatih Sultan 
Mehmet ve yanında başka bir figürün de yer aldığı 
bu tablodur.”

“Detaylar Cem Sultan olmadığına işaret ediyor”
Eyice’nin makalesine göre, tablonun ilk olarak 
İsviçreli tarihçi Rudolf Tschudi tarafından 
keşfedildiğine işaret eden Karagöz, “Tablo, 
İsviçre’nin Basel şehrinde bir ailenin koleksiyonunda 
yer alıyor. Tablonun arkasında İtalyanca, hangi 
tarihte yazıldığına emin olamadığımız, II. Mehmed 
(İkinci Mehmet) ve oğlu (şehzadesi) diye bir ibare 
var. Ama bu ibarenin ne zaman yazıldığına dair bir 
kesinlik yok. Bu daha sonradan atfedilmiş bir bilgi 
olabilir yani oraya daha sonradan yazılmış olabilir. 
Resim bildiğimiz kadarıyla da Venedik’te yapılıyor. 
Bellini’nin İstanbul’da olduğu dönemde yaptığı 
tablolardan değil.” ifadelerini kullandı.

Sanat eleştirmeni Karagöz Fatih’in İstanbul’a 
gelecek portresini değerlendirdi
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BİLGİ
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İÇİMİZDEN

AYASOFYA İBADETE AÇILMALI MI?...
Ayosofya’nın ibadete açılıp 
açılmaması neden gündem yapılıyor? 
İbadete açılmasına engel olan mı, ya 
da olacak olanlar mı var? Bu ülkede 
hiç kimse ibadete açılmasına karşı 
çıkmaz...

Tapusu olan bir tarlaya isteğinize 
göre buğday da ekebilirsiniz, 
arpada ekebilirsiniz...Burada tasarruf 
tarla sahibinindir. İstediği şekilde 
kullanabilir..

Ayasofya’da bizim hudutlarımızın 
içinde değil mi? Evet hudutlarımız 
içinde ve Ayosofya bizim mi bizim...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahip 
olduğu Ayasofya hakkında istediği 
tasarrufta bulunabilir...Buranın 
ibadete açılması için izin mi almak 
gerekir? İster ibadete açar, ister müze 
olarak ziyarete açar...Bunun ikide 
birde gündem yapılması doğru 
mudur?

Gemileri karadan yürüten, çağ açıp 
çağ kapatan, daha 22 yaşında iken “Ey 
Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya 
da ben seni alırım” diyen Fatih Sultan 
Mehmet Han 1453 yılında İstanbul’u 
fetih etmiştir.

1915 yılında da, Çanakkale’yi 
geçemeyen İngilizlerin 1918 yılında 
elini kolunu sallayarak Osmanlı’nın 
Başkenti İstanbul’u işgal ettiler. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise 
kurtuluş savaşını başlatarak Fatih 
Sultan Mehmet Hanın emanetini 
işgalcilerden geri almıştır...

İstanbul’un 1453 yılında Fatih Sultan 
Mehmet Han tarafından fetih 
edilmesi nedeniyle Ayasofya’da 
Fetih suresinin okunması Türk 
Milletinde memnuniyetle karşılanmış 

olsa da, Fatih’in bu eşsiz eserini 
tekrar işgalcilerinin elinden alan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
adının anılması da memnuniyetle 
karşılanırdı?

Üç kıtada at koşturan atalarımızın 
emanetlerini ne kadar sahip 
çıkabiliyoruz, sahip çıkanları da 
neden görmezden gelindiğinin 
sorgulanması lazım...Tarihi iyi okumak 
iyi anlamak lazım...Geleceğimiz için!

Bugün Ayasofya’nın tartışma konusu 
yapılması doğru mu? Bence değil...
Burası Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
ait olduğuna göre tasarruf hakkıda 
devletindir. Geçmişte “Ayasofya 
camii olarak açılsın” diye seslenen 
vatandaşa,Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan “Önce 
Sultanahmet’i doldurun sonra 
bakarız. Bu tezgahlara gelmeyin” diye 
cevap vermişti...

Demek ki; bu durumda namaz 
kılmak için ibadethane sorunu 
yok. Ayasofya’da ibadet yapılınca 
Allah daha mı fazla sevap yazacak? 
İbadet her yerde yapılabilir, yeter 
ki yapılmak istensin. Kimileri daha 
görkemli ibadethanelerde ibadet 
yapmayı tercih ederken, kimileri de 
daha mütevazi ibadethanelerde 
ibadetelerini yapmayı tercih ediyorlar.
Günümüzde artık bu tür şeylerin 
konuşuluyor olması neden? Bu 
milletin çoğunluğu Ayasofya’nın 
ibadete açılmasını istediğine göre 
biran önce ibadete açılsın ve  ikide 
birde ibadete açılacaktı, açılmayacaktı 
diye gündeme getirilip durmasın...Bu 
ülkenin gündeme gelmesi gereken 
gerçek sorunları ve çözüm yolları 
konuşulsun ve tartışılsın artık....İç

im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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İÇİMİZDEN

ALMANYA’DAN KISA KISA

ALMANYA’DA VERGİLER GEÇİCİ OLARAK 
DÜŞÜRÜLDÜ 
 
Almanya Hükümetinin daha önceden 
almış olduğu karara göre Katma Değer 
Vergisi’nde (KDV) indirime gidildi. 
 
YIL SONUNA KADAR DÜŞÜK KDV 
 
1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere, KDV’ler; meyve, sebze, 
ekmek gibi temel gıda maddelerinde % 
7’den %5’e; tekstil, elektronik eşya, mobilya 
gibi ev ve genel ihtiyaç maddelerinde ise 
%19’dan, %16’ya düşürüldü. 
 
EKONOMİNİN CANLANMASI BEKLENİYOR 
 
Yapılan bu indirimle koronavirüsten dolayı 
oluşan durgunluğu ortadan kaldırıp, 
tüketimi artırarak ekonomiye canlılık 
gelmesi bekleniyor. 
 
**************** 
 
GURBETÇİLERİN TATİLİ ÇİLEYE DÖNDÜ 
 
Almanya başta olmak üzere hemen 
hemen bir-çok Avrupa ülkesi koronavirüsü 
bahane ederek Türkiye’de tatil yapmayı 
riskli bölge olarak ilan etti. 
 
 
İSPANYA VE İTALYA’YA GEÇ, TÜRKİYE’YE 
DUR 
 
Covid-19 olarak adlandırılan virüsün 
en yoğun yaşandığı İspanya ve İtalya 
gibi ülkelerin seyahat edilebilir ülkeler 
listesinde yer alırken, üst seviyede 
önlemlerin alındığı Türkiye’nin bu listenin 
dışına itilerek, seyahat uyarısı ve karantina 
uygulamasına tabi tutulması vatan 
hasretiyle yanan gurbetçileri isyan ettirdi. 
 
 
TATİL HAYALİ BU SENE SUYA DÜŞTÜ 
 

Bir yıl boyunca bulundukları bölge için 
durmadan çalışan ve bu bir yıl içerisinde 
en büyük hayalleri olarak yıllık iznini 
Türkiye’de geçirmek olan, eş, dost ve 
ailesini görerek hasretini bir nebze de 
olsun dindirmek isteyen gurbetçilere 
dayatılan bu anlamsız uygulama Avrupada 
bulunan Türkleri derinden üzdü. 
 
DÖNÜŞTE KARANTİNA VAR 
 
Almanya’nın Türkiye’ye seyahat 
edeceklerin sağlık hizmetini 
üstlenmeyecegini ve dönüşte 14 gün 
karantina uygulamasına mecbur oldukları 
ilanından sonra, bazıları bu alınan kara 
uymak zorunda kalmalarına isyan edip 
ateş püskürürken, 
 
bazı gurbetçiler de herşeyi göze alarak 
vatan yollarına düştü. 
 
**************** 
 
300 EURO ÇOCUK PARASI ÖDEMELERİ 
BAŞLIYOR 
 
Almanya’da koronavirüs salgını dolayısıyla 
durgunlaşan ekonomiyi canlandırmak 
üzere düşünülen paketlerden biri olan 
çocuk parasına ek yardım (Kindergeld 
Bonus) mecliste onaylandı. 
 
İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK 
 
Aile Bakanı Franziska Gispey yaptığı 
açıklama da; planlanan çocuk bonusunun  
mevcut haldeki çocuk parası ile birlikte iki 
taksit şeklinde ailelere havale edileceğini 
belirtti. 
 
ÖDEMELER EYLÜL VE EKİM AYINDA 
 
İki taksit üzerinden ödenecek ekstra çocuk 
parası yardımları Eylül ayında 150 Euro, 
Ekim ayında 150 Euro olarak otomatik 
olarak hesaplara yatırılacak.İç

im
izd

en
Yaşar KAÇMAZ
Yazar

simgedergi@gmail.com
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GÜNDEM

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adını 5 büyük devlet arasına yazdırmaya hazırlanıyor. Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında sahip olduğumuz topraklara baskı uygulamaya başlayan Türkiye, ağırlığını 
hissettirmeye başladı.

Orta Doğu’ya yapılan yardımlar ve halka verilen destek ile Osmanlı zamanında ki havaya giren Orta Doğu 
halkı sokakların ve evlerin bahçelerine Türk bayrakları asıyor. Pax Ottomana (Osmanlı’daki halkların barış 
içinde yaşaması) ismiyle dünyada bilinen refah ve huzur, Osmanlı’dan ayrılarak kurulan devletlerde tekrar 
hissedilmeye başlandı. Devlet politikası olarak bu konu yapılan hassas çalışmalar netice vermeye başladı.

Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz aramalarına devam eden Türkiye, bu konuya Libya ile yaptığı 
anlaşma ile daha da ileriye taşıdı. Türkiye’nin petrol ve doğalgaz sorununu tamamen ortadan kaldırmaya 
çalıştığı yapılan politikalar ile gözler önüne serildi.

PKK’ya vurulan ağır darbeler ile Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar ile güvenliği 
sınırından çok uzakta sağlayan Türkiye, yeni geliştirdiği silahları da test etme imkanı buldu.

Türkiye savunma sanayisine önem vererek; Denizaltılar, Gemiler, Uçaklar ve Dronelar üretti. Savunma 
sanayisinde tüketici olmaktan çıktı ve üretici konumuna geçti. Bir çok devlet, Türkiye’nin ürettiği 
savunma silahlarından satın almaya başladı. 

Türkiye’nin bu atılımları sahip olduğu güçlü devlet adamlarının başarısına bağlanıyor. Türkiye’nin yeni 
devlet politikaları uzun yıllar dünyayı etkileyeceğe benziyor.

Devlet Emin Ellerde ! Dış Politikada Tarih Yazıyoruz
Türkiye kurulduğu günden beri ilk defa coğrafyasını büyük etki etmeye başladı. Orta Doğu, 
Balkanlar ve Doğu Akdeniz bu etkiyi derinden hissederken oluşturulan devlet politikası ile 
Türkiye, dünyada söz sahibi olmaya başlayan bir ülke konumu geldi.
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İÇİMİZDEN

AYASOFYA

Yapı itibarıyla çok ihtişamlı 
olan Ayasofya tarihte bütün 
milletlerin çok önem verdiği  bir 
mabet olmuştur. Öyleki Fatih 
Sultan Mehmet, İstanbul’u 
fethettiği zaman ilk iş olarak 
Ayasofya’yı camiye çevirmiştir.

Bunu yaparak da  bütün 
milletlere İslamiyetin 
üstünlüğünü ve Ayasofya’nın 
İslam alemi için ne kadar 
kıymetli olduğunu 
göstermiştir. Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’nde 
geçmektedir. Seyahatname’de 
Ayasofya’nın tarihinde geçirdiği 
bir depremden bahsedilir. 

Peygamber efendimizin 
doğduğu gece Kisra Sarayı ve 
Ayasofya’nın kubbesinin yıkıldığı 
ve büyük hasarların olduğu 
yazılıdır. Kubbenin onarılmasıda 
ilginçtir. Yıkılmasından uzun bir 
süre geçtikten sonra Hz. Hızır’ın 
hatırlatması ile Bursa’da bulunan 
300 keşiş Rahip Bahira’nın 
önderliğinde Mekke’ye gelirler.

O zaman küçük yaşta olan 
efendimizin ağzından bir miktar 
tükürük ile mübarek ellerinin 
suretini alırlar. Bir miktarda 
Mekke’nin toprağından 
alan papazlar  70 deve yükü 
zemzemide alarak yola çıkarlar. 
Ayasofya’nın yıkık olan kısmını 
elde ettikleri bu harçla tamir 
ederler.

İstanbul’un fethinden sonra 
da Fatih Sultan Mehmet bu 
kubbe Hz. Peygamberin ağız 
suyu ile ayakta tutuldu diye 
kubbenin ortasına zincir ile bir 
altın top astırmıştır.   Ardından 
bu mabedin bir islam mabedine  
dönüşmesini sağlamak adına 
bir çok motif  eklenmiştir. 
Minareler, Şadırvan, İmarethane, 
Kütüphane, Hünkar Mahfili, 
Minber, ve Medrese.Allah, 
Muhammet  ve 4 Halifenin 
lafızları bulunan hat levhaları ve 
son olarak kubbesine yazılan 
ayet, bilindiği üzere kubbelere 
yazılan ayetler, en fazla Allah’ın 
sıfatlarını temsil eden ve Kuran-ı 
özetleyen ayetlerdir. Peygamber 
efendimizin İstanbul’un fethi ile 
ilgili de rivayeti vardır. “İstanbul 
feth olunacaktır. Onu fetheden 
kumandan ne müberek 
kumandan, onu fetheden asker, 
ne mübarek askerdir.”   

İstanbul’un fethi Fatih Sultan 
Mehmet’e nasip olmuştur. 
Fetih ile Ayasofya başka bir 
anlam kazanmıştır.  Fatih’in aynı 
zamanda da vasiyeti vardır. 
Yerine geç de olsa gelmiştir. 

Bize düşen görev  her zaman 
olduğu gibi   Allah’ın emri 
üzere dinlere saygımızda kusur 
etmemektir.  Hoşça kalınız.İç

im
izd

en
Sayim YAĞAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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27 Kasım 2019 tarihinde Türkiye ve Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması” antlaşması 
ile Doğu Akdeniz’deki Türk Kıta Sahanlığı netleşmiş oldu. “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması” antlaşmasının 
imzalandığı gün aynı zamanda Türkiye-Libya “Askeri ve Güvenlik İş birliği Anlaşması” da imzalandı.

Anlaşma, iki ülke arasında güvenlik, askeri eğitim, savunma sanayi, terörizmle mücadele, askeri planlama, 
tecrübe aktarımı ve talep olması halinde güvenlik ve savunma iş birliği ofisi kurulmasını kapsamakta. Ayrıca 
tarafların, karşılıklı askeri hibelerde bulunabilmesine ve askeri teçhizat kullanımına destek vermelerine de imkan 
tanımaktadır. Bu iki anlaşmanın Libya tarihinde çok önemli yeri bulunmaktadır. Çünkü bu tarihten itibaren Libya’nın 
makûs kaderi de değişmeye başladı. 2015 yılından beri Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini (UMH) hedef alan Hafter 
güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 90’ında kontrolü ele geçirmeyi başardılar. Trablus şehrinin bazı bölgelerine de giren 
Hafter güçleri, BM Güvenlik Konseyinin 2259 sayılı kararıyla Libya’nın tek meşru temsilcisi kabul edilen UMH’yi çok 
zor durumda bırakmışlardı.

Ancak Türkiye ile yaptığı iki önemli anlaşmayı müteakip teknik ve taktik olarak çok yönlü destek almaya başlayan 
UMH güçleri, önce Trablus’tan daha sonrada Vattiye, Tarhuna ve civar bölgelerden Hafter’e bağlı paralı militanları 
çıkarmayı başardı. Özellikle 04 Haziran’da Trablus Havalimanının UMH güçlerinin eline geçmesi bu süreçte önemli 
bir dönüm noktası oldu. Ve nihayet UMH güçleri Sirte şehrinin kapısına dayandı. Diğer bir kol da güneydeki Cufra 
kentine yöneldi. 2015’ten beri geniş bir alana yayılmış olan Hafter’in paralı militanları beklenenden daha hızlı 
çekilmeye başladılar. Bu çekilmeden Rusya’ya bağlı Wagner şirketinin elemanları da nasibini aldı.

Sahada değişen dengelerin diplomasiye yansıması gecikmedi. Geçtiğimiz hafta UMH Başbakanı Fayez El Serrac 
Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. Libya’nın kaderinin Ankara’da çizildiği bu görüşme sonrası 
Türkiye’nin Libya’ya verdiği tam destek teyit edildi. Aynı gün içinde UMH dışişleri bakanı Moskova’da Rusya dışişleri 
bakanı ile görüştü. Bu görüşme Hafter’e destek veren Rusya’nın sahada değişen dengeleri zımnen kabul ettiğini 
göstermesi bakımından son derece önemli. Aynı gün içinde gerçekleşen bir diğer görüşme ise Hafter’in Tobruk 
Meclis Başkanı ile birlikte Mısır’da Sisi ile görüşmesiydi.

Sözde Kahire deklarasyonu adıyla açıklanan bildiride ateşkes çağrısı yapıldı. Ama burada asıl önemli olan Hafter’in 
arkasında kimlerin olduğunun su yüzüne çıkmasıydı. Söz konusu deklarasyona Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, 
Ürdün ve Fransa’nın yanı sıra Amerika ve Rusya da destek verdiler. Bundan sonraki süreçte UMH kuvvetlerinin 
adeta Libya’nın Kuvayi Milliyesi ruhuyla; Sirte-Bingazi ve Cufra-Tobruk istikametlerinden ileri harekata devamla 
Hafter’in kontrolü altındaki doğu bölgelerine yöneleceklerini öngörmek mümkün. Özellikle Sirte şehri alındıktan 
sonra Hafter’in fazlaca yaşama şansı kalmayacağını, yerine Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih’in 
getirilme ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim.

Bu arada Türkiye’nin neredeyse bin kilometre ötesine sağladığı desteğin gücü ve etkisi de görülmüş oldu. İşte 
hem sahada hem de dış politikada dengeleri değiştiren bu güç, büyüyen Türkiye’nin Afrika’daki yansıması olarak 
düşünülebilir. Ancak Türkiye’nin karşısındaki emperyalist ittifakın da bölgede artan Türkiye etkisini dengelemek 
ve mümkün olan en kısa zamanda durdurmak için arayış içerisinde olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle küresel 
güçler ve onların Ortadoğu ile Afrika sahasındaki tetikçi aparatlarının ittifak halinde oluşturdukları Türkiye’ye 
karşıtlığı nedeniyle, Libya ile Suriye süreçlerindeki gelişmeleri birlikte okumak gerekmektedir. Bu noktada iki 
önemli hususun altını çizmek lazım. Birincisi Yunanistan’ın geçen hafta içinde Türkiye’ye yönelik içerisinde savaş 
çığırtkanlığı da olan akıl dışı söylemlerinin arka planında küresel şer ittifakının kışkırtmaları ve olası provokasyon 
planlarından Yunanistan’ın cesaretlenmiş olması ihtimal dahilindedir.

Aksi takdirde muharip gücü 50 bin bile olmayan, başta ekonomi ve savunma olmak üzere sıkı şekilde dış yardıma 
muhtaç 14 milyonluk bir ülkenin savunma ve dış işleri bakanlarının bu tür açıklamalar yapması hiç mantıklı değil. 
Özellikle geçtiğimiz hafta Kahire deklarasyonuna ev sahipliği yapan Mısır’la Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de tetikçi 
rolüyle sahaya sürülebilme ihtimaline karşı dikkatli olmak gerekir. Zira artık küresel güçler, tek başına bir aktörün 
Türkiye’yi sahada durduramaya yetmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Bu nedenle bundan sonraki süreçler daha çok 
Türkiye’nin ittifaklarla mücadelesi şeklinde geçecek gibi görünüyor. İkinci husus ise benzer provokatör eylemlerin 
Suriye’de ve özellikle İdlib’te tezgahlanma ihtimalinin mevcut olduğudur. Özellikle Esed güçleri ile İran desteğindeki 
silahlı gurupların mütecaviz niyet ve hareketleri bu günlerde daha fazla tehdit üretir hale gelmiştir.
Tabii ki burada Rusya’nın Libya’da olduğu gibi Suriye-İdlib sürecinde yapıcı olmayan tavrını göz ardı edemeyiz. 
Hafter ve Esed’in denklemden çıkmaları Libya-Suriye hattında bunlara yatırım yapan Rusya’nın stratejik gerilemesi 
anlamına da gelebilir. Ancak Türkiye ile birlikte hareke etmesi bu eksende gerilemekte olan Rus stratejisini 
düzeltebilir.

Sonuç olarak Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere deklere ettiği Doğu Akdeniz’deki Türk Kıta Sahanlığında egemenliğini 
koruması ve sürdürmesi sadece ekonomik anlamda değil aynı zamanda ülkemizin kuşatılmasının önlenmesi 
bakımından da son derece önemlidir. Bunun için Türkiye gerekirse önümüzdeki dönemde KKTC ve Libya’yla ve 
hatta Tunus ve Cezayir gibi diğer bazı ülkelerle de politik, ekonomik ve askeri alanlarda daha güçlü iş birlikleri tesis 
edebilir. Bu bağlamda Doğu Akdeniz’in kalbinde bulunan yavru vatan KKTC’nin daha güçlü hale gelebilmesi için bazı 
adımlar atılması gerekmektedir.

Özellikle KKTC’nin diğer ülkeler tarafından tanınırlığının arttırılması ve ülke içinde kamu reformu, ekonomi, sağlık 
ve eğitim reformları gibi yapısal reformlar ile siyasi istikrarı sağlayacak yönetimsel düzenlemelerin bir an önce 
hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

BÜYÜYEN TÜRKİYE’NİN BÜYÜYEN VİZYONU!
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POLİTİKA

TBMM Genel Kurulu, 30 Haziran Salı günü toplanarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerini 23. maddeden devam edecek.

Düzenlemeye göre, “yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması” 
halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak. Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı 
uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek. Tanığın, bilirkişinin veya 
uzmanın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi için tarafların rızası 
gerekecek.

“Toplu Mahkemelerde Tahkikat” başlıklı yeni düzenlemede, dava açılmadan önce veya açıldıktan 
sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de 
dahil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet 
tarafından yerine getirilecek ve karara bağlanacak. Celse harcı, yargılama giderleri kapsamından 
çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek.

Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf, bu karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan 
istinaf kanun yoluna başvurabilecek, yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz 
edebilecek. Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında 
istinaf yolu değil, temyiz ve tashihi karar yolu uygulanacak. Tüketici mahkemelerinde görülen 
uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulacak.

Kadastro mahkemesinin verdiği kararlara karşı miktar veya değere bakılmaksızın istinaf veya temyize 
gidilebilecek.

TBMM’de yargı paketi mesaisi sürecek
Meclis, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan hukuk davalarına 
ilişkin yargı paketinin görüşmelerini sürdürecek.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı ile Tokat-Niksar kara yolu Dönekse 
şantiyesinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Tokat’ın gelişen Türkiye’den nasibi 
alacağını, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olacağını belirterek, kentte devam eden projelerin bir 
an önce bitirilmesi için gerekli planlamaları yaptıklarını söyledi.

Tokat için bundan sonraki projelerin istişaresinde bulunduklarını anlatan Karaismailoğlu, “Tokat 
Havaalanı inşaatında incelemelerde bulunduk. Pist çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah 
önümüzdeki 2 ay içinde pistle ilgili bütün işlemler tamamlanmış olacak. Önümüzdeki yılların başlarında 
Tokat Havaalanı’na en güvenli şekilde en büyük uçaklarımız inecek. Tokatlıları bütün dünyayla 
buluşturmuş olacağız.” diye konuştu.

Tokat-Niksar kara yolunun belirli kesiminin yapılarak duble yol olarak faaliyete açıldığına işaret eden 
Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Kalan kısımları için planlamaları yapıyoruz. Tokat-Niksar kara yolunu 2x2 duble yol olarak, güvenlikli 
şekilde Tokatlıların hizmetine sunmanın hedefi içindeyiz. Tokat’ın Karadeniz’e açılan bir noktası Niksar. 
Devam eden süreçlerde Niksar ile Ordu ve Ünye’yi bağlayarak Tokat’ın Karadeniz’e açılan kısmını 
konforlu şekilde hizmete sunacağız. İnşallah daha güzel projelerde Tokat’ta buluşmak dileğiyle.”

Bakan Karaismailoğlu: Tokat Havaalanı’na en büyük 
uçaklarımız inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Önümüzdeki yılların başlarında 
Tokat Havaalanı’na en güvenli şekilde en büyük uçaklarımız inecek. Tokatlıları bütün 
dünyayla buluşturmuş olacağız.” dedi.
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Dünya genelinde Covid-19 olarak bilinen yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 
hangi meslek gruplarında olduğu araştırmaları sonuçlandı.

İngiltere ve Galler’de 9 Mart ile 25 Mayıs tarihleri arasında 20-64 yaş aralığında hayatını 
kaybeden 4700 kişinin çalıştığı meslek grupları araştırıldı.

EN SAVUNMASIZLAR; GÜVENLİKÇİLER VE FABRİKA İŞÇİLERİ

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan analizlerde, ülkede görev yapan güvenlik görevlileri ve 
fabrika işçileri pandemiye karşı en savunmasız meslek grubunda yer aldıkları ortaya çıktı.
Bu bağlamda üç ay içinde, İngiltere’de ölen her 100 bin erkekten yüzde 74’ünün güvenlik 
görevlisi olduğu ve onları her 100 bin erkek başına yüzde 73 ölümün gerçekleştiği fabrika 
işçileri takip etti.
SAĞLIKÇILAR EMİN YOLDA
Öte yandan, Covid-19 hastalarıyla temas halinde olan sağlık çalışanları arasında ölüm oranının 
güvenlilik görevlileri ve fabrika işçilerine göre iki kat daha düşük olduğu görüldü.
AMBULANS GÖREVLİLERİ DİKKAT
Ölen her 100 bin erkekten yüzde 30’unun sağlık çalışanı olduğu ve bu grupta ölenlerin yüzde 
82,4’ünün ambulans görevlisi olduğu belirtildi.
Bununla birlikte veriler, erkeklerde corona virüs nedeniyle ölüm oranın kadınlara göre daha 
yüksek olduğunu gösterdi.
KADINLAR DA; KUAFÖR VE YÖNETİCİLER RİSKLİ
Kadınlar arasında en riskli meslekler ise kuaförlük ve yerel yöneticik olarak öne çıkıyor. Buna 
göre, İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölen her yüz bin kadından yüzde 31’i kuaförken, yüzde 
23,4’ü ise yerel yöneticiydi.
İstatistikçiler, fabrika işçileri ve güvenlik görevlileri arasındaki, ölüm oranlarıyla ilgili yaptığı 
açıklamada, fabrika işçilerinin pandemi sürecinde ulusu ayakta tutmak için salgının en hızlı 
olduğu esnada diğerleriyle iletişim kurduğu belirtildi.
Güvenlik görevlilerinin ise, marketlerde sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla her gün yüzlerce 
potansiyel Covid-19 hastasıyla temas kurduğu aktarıldı.
ERKEKLERDE COVİD-19’UN EN ÇOK ÖLDÜRDÜĞÜ MESLEKLER
1. Güvenlik görevlileri – yüz binde 74
2. Fabrika işçileri – yüz binde 73,3
3. Garsonlar – yüz binde 69,6
4. Taksi şoförleri – yüz binde 65,3
5. Şefler – yüz binde 56,8
6. Bakıcılar – yüz binde 50,1
7. Otobüs ve servis şoförleri – yüz binde 44,2
8. Temizlikçiler – yüz binde 38,3
9. Satış asistanları – yüz binde 34,2
10. Sağlık Çalışanları – yüz binde 30,4
KADINLARDA COVİD-19’UN EN ÇOK ÖLDÜRDÜĞÜ MESLEKLER
1.Kuaför ve berberler – yüz binde 31,0
2.Hükümet yöneticileri – yüz binde 23,4
3.Bakıcılar – yüz binde19,1
4.Satış asistanları – yüz binde 15,3
5.Hemşireler – yüz binde 15,3
6.Otel ve konaklama hizmeti çalışanları – yüz binde 14,8
7.Rehabilitasyon çalışanları – yüz binde 11,8
8.Çocuk bakımı ile ilgli hizmetler – yüz binde 6,8
9.Sekreterler – yüz binde 6,2
10.Öğretmenler – yüz binde 6
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Kemal KAÇMAZ
simgedergi@gmail.com

Koronavirüs bu meslekleri yıktı geçti
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O KUPAYI SANA GETİRECEĞİZ KAZIM!
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Kazım Koyuncu’nun aramızdan ayrılışının 15.’inci 
yıldönümü

TRABZONSPORLU OLMAK ONUN İÇİN AYRICALIKTI

Kazım Koyuncu’nun sadece sesi-sanatı değil çevre sorunları başta olmak üzere sosyal 
yaşama dair ilkeli bir duruşu olduğunu dile getiren Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı 
Ahmet Külekçi “Kazım aynı zamanda fanatik bir Trabzonspor taraftarıydı. Bordo-mavili 
formasıyla defalarla konser verdi, marş besteledi. Ölümünden önceki son röportajında 
“Ben kanseri Trabzon’da Feneri yenip şampiyon olacak. Şampiyonluğu görmeyi çok 
istiyorum. Mekanı cennet olsun güzel insan. Bu sene Şampiyon olacak  kupayı da 
kendisine götüreceğiz elbet”

HENÜZ 33 YAŞINDAYDI

Artvin-Hopa doğumlu Kazım Koyuncu 2004 senesinin sonlarında 33 yaşındayken akciğer 
kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başladı. Akciğerindeki kanser daha sonra testislerine 
yayıldı. 25 Haziran 2005’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arkasında bir-
birinden güzel eserler bırakan şair ceketli Karadeniz’in hırçın çocuğu Kazım Koyuncu 
1993 yılında ‘Zuğaşi Berepe’ (Denizin Çocukları) isimli müzik grubunu Mehmedali Barış 
Beşli ile beraber kurdu ve 1995’te ‘Va Mişkunan’ (Bilmiyoruz), 1998’de de ‘İgzas (Gidiyor)’ 
albümlerini çıkardı. 1999’da dağılan bu gruptan sonra Koyuncu, müzik kariyerine hep tek 
başına devam etti.
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi’ne (GAP) hayat veren ve 
gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye’de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı, tarımsal 
sulama ve elektrik üretimine ve ekonomiye alternatif katkı sunuyor. 

Bozova ilçesindeki Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Tesisi’nde üretilerek baraj 
göletlerine bırakılan sazan ve Fırat havzasının endemik türlerinden şabut yöre halkının da alternatif 
geçim kaynağı oluyor.

134 hektar üzerinde kurulu olan tesis, 1100 metrekare kapalı alana sahip kuluçka binası, 10 beton 
havuzu ve 22 toprak havuzu ile Türkiye’nin en büyük tatlı su balığı üretim tesisi konumunda bulunuyor.

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği 
koordinesinde balık üretimi yapılarak, bölgede balıkçılık yapan kişilere ek gelir noktasında katkı 
sağlandığını belirtti.

Yıllık olarak 10 milyon civarında balık üretimi yapıldığını ifade eden Gökçe, şunları söyledi: “Genel olarak 
sazan ile Fırat’ın endemik türlerinden şabut balığını üretiyoruz. Bu üretilen yavru balıklar daha sonra 
bölgemizdeki ve diğer bölge müdürlüklerimizdeki baraj rezervuarlarına atılıyor. Büyüyen balıklar, 
oralarda balıkçılık yapan kişilere gelir oluyor. Böylelikle balık eti üretimine de önemli bir katkı sunmuş 
oluyorlar. Türkiye’de en büyük balık üretimi tesislerinden bir tanesiyiz.”

Şanlıurfa’da yetiştirilen 10 milyon balık yavrusu baraj 
göletlerindeki avcılığa katkı sunacak
Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğünce Atatürk Barajı’nda yetiştirilen 10 milyon 
yavru balık, Güneydoğu ile Akdeniz Bölgesindeki bazı baraj göletlerine salınacak.
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasada sıfır araç 
bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade ederek, “Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak 
eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay 
beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra 
ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur.” dedi.

Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada, şu anda sıfır araca karşı bir satın alma iştahı olduğunu, bunun da uygun faiz 
ortamı ve şu andaki kur seviyelerinden kaynaklandığını söyledi.

Şahsuvaroğlu, “İnsanlar pandemi sonrası yeni normalde hayatlarına devam ederken imkanı olanlar; uçağa binmeyi 
tercih etmiyor, toplu taşımayı tercih etmiyor, iller arasında otobüsü tercih etmiyor. Dolayısıyla yaz tatili öncesi, 
okullar kapanmadan veya üniversite sınavları bitmeden insanlar bir an önce arabasını alıp yazlığına, tatil beldesine 
veya memleketine gitmek istiyor.” diye konuştu.

Bu dönemde arz-talep arasında dengesizlik olduğunu ve arzın talep kadar kuvvetli olmadığını vurgulayan 
Şahsuvaroğlu, “Çünkü fabrikaların hepsi pandemi sürecinin akabinde yeni normale ayak uydurmaya çalışıyorlar. 
Bugün herkes tam kapasiteye henüz geçemedi. Çünkü bütün bir değer zinciri, bütün bir lojistik zinciri hala normal 
seyrine dönemedi. Bunun için 1-2 ay daha lazım.” dedi.

“Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok”
Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun 
yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi. Fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini ifade 
eden Şahsuvaroğlu, “Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş 
dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün ‘ileride ikinci el fiyatları düşer’ diyebilelim. Bu arz-talep 
dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. 
Çünkü Avrupa’daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı.” değerlendirmesinde bulundu. 

Eylül sonrası ikinci el araç fiyatlarında ‘dengelenme’ beklentisi
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 
piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade etti.
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HOŞGÖRÜLÜ OL Kİ SENDE HOŞ GÖRÜLESİN
Yüce Allah, kainatta yarattığı her varlığa kendi özelliğine göre verilmiş vazifeler 
yüklemiştir. İnsanlar toplu bir halde yaşamak ihtiyacındadırlar.  toplum hayatının devamı 
için, herkesin birbirlerine karşı vazife ve sorumluluklarını yerine getirmeleri lazımdır. Bu 
vazife ve sorumluluklardan en önemlisinden biriside hoşgörüdür.

Hoş kelimesinin anlamı: “Duyguları okşayan, güzel duygular uyandıran, zevk veren, 
beğenilecek yönleri bulunan olarak” ifade edilmektedir. Hoş görmek ise: “Gücenilecek bir 
davranışı anlayışla karşılamak, kusur saymamak, katlanmak, müsamaha etmek” şeklinde 
açıklanmaktadır. Hoşgörü anlam olarak, kendine aykırı gelse de her şeyi anlayışla 
karşılayarak olabildiğince olgunlukla karşılamaktır. Kendi düşünce ve anlayışına uygun 
olmasa bile, başkalarının düşünce ve davranışlarını rahatça ifade etmelerinden rahatsız 
olmama, tepki göstermemedir. 

Hoşgörülü olmak, karşı tarafın her dediğine evet demek, affetmek, razı olmak, boyun 
eğmek, göz yummak, boş vermek, aldırmamak ve izin vermek anlamında değildir. 
Olaylara, davranışlara ön yargısız yaklaşmaktır. Kendini bir başkasının yerine koyup 
onu anlayabilmektir. Anlayabilmek, zaten hoşgörüye giden altın yoldur ve içinde sevgi 
muhakkak şarttır. Yunus Emre bu konuda: “Benlik davasını bırak / Muhabbetten olma ırak 
/ Sevgi ile dolsun yürek / Hoşgörülü olmaya bak” diye söylemiş, Aşık Veysel ise: “Madem 
görüyorsun, o vakit hoş görüver” demektedir. 

Dinimiz, inancın huzur bulması için ameli esas almıştır ve insanların karşılıklı 
münasebetlerinde hoşgörü esasını getirmiştir. Hoşgörülü olmak, sabretmeyi bilmektir. 
Kuranımız Nahl suresi 125. Ayette: “Ey Muhammed Rabbinin yoluna hikmetle, güzel 
öğütle çağır” denilmektedir. Sakin ve yumuşak olarak sabırla kalplere sızmayı, hoşgörü 
esasına göre davranmayı tavsiye ediyor. Çünkü kaba davranış, incitici olmak daima 
kaybettirir. Aynı Ayette devam ederek: “Onlarla en güzel şekilde tartış” diyor. Bütün 
sevgiler hoşgörü ile başlar, büyür ve yücelir. Yüce Allah Kuranımız Bakara Suresi 109. 
Ayetinde: “… Af ve hoşgörü ile davranın” diye buyurmaktadır. Hz. Peygamberimiz de, 
insanları hoşgörü sahibi olmaya davet ederken “Hoşgörülü ol ki, sende hoş görülesin” 
demiştir. Victor Hugo ise. “Hoşgörü, en iyi dindir” diye söylemiştir.

Hoş görmek, olayları, durumları, kişileri iyi yönünden yakalayabilmektir. Hoşgörülü 
olmak için adaletli, vicdanlı, merhametli, şefkatli ve sevgi dolu olmak lazımdır. Hoşgörülü 
olmayanlar çevrelerinde kimseyi bulamazlar. Yumuşaklıktan mahrum olan hayırdan, 
iyilikten mahrum kalır. Yumuşaklığın bulunduğu yerde güzellik, şiddet ve kaba kuvvetin 
olduğu yerde çirkinlik vardır. Kuranımız Fusilet Suresi 34. Ayette: “İyilikle kötülük bir 
olmaz. Kötülüğü en güzel şekilde sav (bertaraf et, önle). O zaman seninle aranda 
düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur” diyerek fenalık yapana, kötülük 
edene sabır ve sükunetten, hoşgörüden ayrılma denilmektedir. Hz. Mevlana ise: “Şefkat 
ve merhamette güneş gibi ol, hoşgörüde deniz gibi ol” diye belirmektedir. 

Biz dünyaya şikayet etmeye, başkalarının kusurlarını aramaya gelmedik. Sevmeye, 
sevilmeye geldik. Bir atasözümüz de: “Dünyada rahat yaşamak isteyen her şeyi hoş 
görmeli” denilmektedir. Üzümün çöpü var, armudun sapı var diye irdeler, inceler 
durursak, bütün çevreye nefsin, egonun gözlüğü ile bakarsak hüsran buluruz. İnsanı 
insan olarak sevebilmek, onu kusur ve meziyetleri ile kabul etmektir. Yine bir atasözünde: 
“Sevgiyi bilene güldür, hoşgörü” denilmiştir. Hoşgörüde müsamaha ve tahammül ve iyi 
niyet, af  var.  Maide Suresi 13. Ayette: “…Sen onları affet aldırma” denilmektir.

Sevgi, saygı, hoşgörü birbirini tamamlayan, hayatı anlamlı kılan üç unsurdur.  Hoşgörü, 
kalpten uzaklaşırsa, vicdani ve insani duygular zayıflar ve Allah o kalbe bakmaz. Hoşgörü 
ile geceler aydınlanmış, kışlar bahara erer. Yunus Emre: “Yaratılanı hoşgör yaratandan 
ötürü” demektedir... Devamı simgedergi.com.tr’de...İç

im
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Necdet
BAYRAKTAROĞLU
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Doğa harikası Ardos Gölü Kovid-19’dan bunalan 
vatandaşların uğrak yeri oldu
Erzincan’da yer alan ve eşsiz güzelliği ve doğayla iç içe olan sakin ortamı ile ilgi gören 1680 
rakımlı Ardos Gölü, “yeni normal” sürecinde salgın stresi ve şehrin gürültüsünden uzaklaşıp 
doğayla baş başa kalmak isteyenleri ağırlıyor.

Erzincan’daki Ardos Gölü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede “yeni normal” ve “kontrollü sosyal 
hayat” olarak adlandırılan yeni döneme geçilmesinin ardından eşsiz güzelliği ve doğa ile iç içe olan sakin 
ortamı ile doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Kemah ilçesine bağlı Beşikli köyünde bulunan ve eşsiz güzelliği, manzarası ile hayranlık uyandıran Ardos 
Gölü, doğanın tadını çıkarmak isteyenler için adeta gizli bir cennet.

Yeni normal süreçte hem salgın stresinden hem şehrin gürültüsünden bunalan çok sayıda doğasever 
vatandaş, bölgeye gelerek eşsiz manzara karşısında fotoğraf çekip, doğa ile iç içe kalıp, sessiz bir ortamda 
piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.

Beşikli Köyü Muhtarı Ahmet Kıran yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre turizme kapalı 
olan Ardos Gölü’nün yeni normal süreçte çok sayıda doğaseveri ağırladığını söyledi.

Ardos Gölü bölgesinde gölün ve çevresindeki yeşil ortamın yanı sıra Munzur Dağı’nın eşsiz manzarasının 
yer aldığı aktaran Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buranın eşsiz bir güzelliği var. Ardos Gölü Erzincan il merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 
İnsanlar burada aileleri ile güvenli şekilde piknik yapıyor. Gölümüz 1680 rakımlıdır. İnsanların sakin 
ve sessizce dinlenebilecekleri güzel bir alan. Gölün hemen karşısında eşiz Munzur Dağı manzarası 
bulunuyor. Gölümüz bu yörede ender bulunan göllerden biri. Bu nedenle bölgenin koruma altına 
alınmasını istiyoruz.”
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Antalya’ya 360 derece dönebilen ‘ters ev’ yapıldı
Antalya’da orman parkında tamamen ters olarak inşa edilen ve kendi ekseninde dönebilen 
ev, yakında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Antalya’nın Kepez ilçesinde belediye tarafından çam ağaçları arasında doğal cazibe merkezi haline 
getirilen “Fantastikpark”a 360 derece dönebilen ve çatı katı da dahil tamamen ters olan ev yapıldı. 

Ormanda 98 metrekarelik alana inşa edilen eve, çatıdan giriliyor. 15 ton ağırlığında, 2 oda, bir salon ve 
banyodan oluşan evde, tavanda yer alması gereken eşyalar tabanda, tabanda olması gereken koltuk, halı, 
yatak gibi eşyalar da tavanda bulunuyor.

İç hazırlıkları devam eden “ters ev”, tamamlandığında yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, ormanlık alanı çeşitli objelerle cazibe 
merkezi haline getirdiklerini belirtti.

Turizm kenti Antalya’da, Kepez ilçesini de turizme hizmet vermesi için projeler hazırladıklarını anlatan 
Tütüncü, “Fantastikpark’a, Pamukkale travertenleri, dağ kızağı, ‘zipline’, çeşitli çocuk oyun alanları, eğlence 
parkurlarının yanı sıra şimdi dünyada ilk olma özelliğini taşıyan kendi ekseninde dönebilen ters evi 
kazandırdık. Ziyaretçilerimiz burada güzel, keyifli ve unutulmaz dakikalar geçirebilme imkanına sahip 
olacak.” ifadelerini kullandı..
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HAYAT ve MUTLULUK 
Hayat ve Mutluluk arasındaki temel bağlantılar  dünyada birçok coğrafyada ve  birçok 
değişik kültür yapılarında insanlar tarafından tarih boyunca araştırılmıştır. Ben de  
bunlardan benim için ön plana çıkmış ve bana şimdi derin dersler vermiş olanları sizlerle 
paylaşmak istedim.
Tolstoy’un ibret dolu  aşağıdaki sözleri  bizlere ne söylüyor acaba?
Hayat ne gideni geri getirir, ne de kaybettiğin zamanı geri çevirir.
Mevlana’nın aşağıdaki  günümüz Türkçesi ile aktarılmış beyti bizlere ne söylüyor acaba?
Üzülme…Çünkü hüzün, düşmanı sevindirir, dostunu üzer, haset edenin diline düşürür.
Üzülme…Çünkü hüzün, kaybolanı geri getirmez, öleni diriltmez, kaderi değiştirmez, hiçbir 
fayda getirmez.
Üzülme…Çünkü hüzün sinirleri yıpratır, kalbini yorar, gecelerini mahveder.
Üzülme…İnsanlara ihsanda bulunduğun sürece üzülme. Çünkü mutluluğun yolu 
insanlara ihsanda bulunmandan geçer.
Üzülme…Çünkü iyiliğin mükafatı on mislinden yedi yüz misline, kötülüğün karşılığı ise 
sadece mislince.
Üzülme… Dünya, ne seçim, ne geçim dünyasıdır, dünya bugün var yarın yok dünyasıdır.
Üzülme…Hakk’ın rızasına uygun düşen bela, kulun sevgisini arttırır.
Üzülme…Altın, ateş ile iyi kul da bela ve musibet ile tecrübe edilir.
Üzülme…İnsanlar başlarına gelen bela ve musibetleri ondan daha büyükleri ile kıyas 
etselerdi, şüphesiz belalarının bazılarını afiyet kabul ederlerdi.
Üzülme…Şunu unutma yaşadığın günün sınırları içinde yaşamazsan sıkıntı ve kaygıların 
artacak demektir. Ne maziye takıl kal ne de gelecek kaygısı içinde ol. Yani anı yaşa.
Üzülme…Her zorlukla birlikte kolaylık vardır.
  Peki Sufiler birbirlerine niçin     Su gibi ol Azizim diyerek    tavsiyede bulunurlar?
  Çünkü su zamanın akışına teslim olur. Teslimiyet içindedir. Çünkü bilir ki bütün dereler 
eninde sonunda büyük denizlere, okyanuslara akar. Bu elinden geleni yaptıktan sonra 
hayatın akışına teslim olmaktır. Su berraktır, şeffaftır. Olduğu gibidir yani. Paylaşımcıdır. 
Hep besleyicidir. İnsanları, hayvanları, doğayı besler. Hayatı başlatandır. Su olan her yerde 
bitkiler vardır, hayvanlar vardır, insanlar vardır. İşte suyun bu yapısından dolayı Sufiler 
birbirlerine ‘’ Su gibi ol Azizim derler. Amerikalı bir Psikiyatr Robert Waldinger, tam 75 yıl 
sürmüş ve tam 750 kişinin takip edilmesi sonucu oluşan raporun sonucunu açıklamıştır.
Bir yarısı Harvard Üniversitesi mezunu, diğer yarısı Boston’un en yoksul mahallerinde 
yaşayan  750 gence 18 yaşında sormuşlar. ’’Hayatta seni en mutlu kılacak şey nedir.?’’   
Çoğunluk aynı cevabı vermiş;  ‘’Zenginlik ve Şöhret’’ Aynı gençlere 70-80 yaşlarına gelince  
hayatlarının son evresinde  onları en mutlu eden şeyin ne olduğu tekrar sorulmuş.
Bu 750 kişinin içinde mutlu ve sağlıklı olan kişilerin, etrafında dostları, akrabaları, 
komşularıyla, kısacası sevgi ile çevrili olanlar olduğu tespit edilmiş.   Kısacası  70-80 
yaşlarında iken zenginlik  ve ünlü olmak ile mutlu olmak arasında bir ilişki kuramamışlar. 
İster Harvard mezunu olsun, ister yoksul bir ailenin çocuğu fark etmemiş.
 Onları en mutlu eden şey;  ‘’Sosyal İlişkiler’’    Sözün sonu;  Ben de 50 ‘li yaşlara gelince 
ancak Hayat ve Mutluluk arasındaki bağlantıların temellerinin Tolstoy, Mevlana, ve Sufiler  
ile Psikiyatr Robert Waldinger’in açıkladığı  tespitlerde olduğunu daha yeni anladım. Ve 
bunları sizlerle paylaşmak istedim.  Hayat ne gideni geri getirir, ne de kaybettiğin zamanı 
geri çevirir. Ne maziye takıl kal ne de gelecek kaygısı içinde ol. Yani anı yaşa. Üzülme
Su gibi ol Sosyal ol.
 Benim de hayat ve mutluluk arasındaki bağlantılara yaşadığım tecrübelerden ve diğer 
araştırmalarımdan öğrenebildiğim üç ilavem olacak. Bunlar;
Güvenilir ol.
İnsan ol.
Allah’ımıza hayırlı bir kul ol.
En son herkesin bana sağlık ve maddiyat hayatta mutlu olmak için gerekmiyor mu diye 
sorduğunu hissediyorum. 
Evet mutlaka gerekiyor……
Ama bilmelisiniz ki; sağlık zaten bu  yukarıda belirtilen tavsiyelerin gerçekleştiği  
insanlarda zaten olumlu seyir ediyor ve maddiyat ise az da olsa kimseye muhtaç 
değilseniz mutlu yaşamak için her zaman yeterli oluyor. 
 İnşallah  bu paylaşım herkese hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutluluk  sağlar....
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 144 kişinin 
yaşamını yitirdiğini, 2 bin 489 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 508’e, vaka sayısının da 222 bin 669’a çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 946’sının durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 183 bin 301 kişinin 
ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 610 bin 869 olduğu bilgisini paylaştı.

Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinin “kırmızı bölge” olarak belirlendiğini 
kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr ve Rezevi Horasanı’nın da riskli bölgeler 
olduğunu sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ülke genelinde, 
kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanmanın zorunlu olacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran’da düzenlenen ve kendisinin başkanlık 
ettiği “Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı”nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, “Gelecek hafta, 5 Temmuz itibarıyla 2 hafta, kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanacaktır.” 
dedi.

İran’da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 144 kişi 
hayatını kaybetti
İran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 artarak 10 bin 
508’e yükseldi.
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Huriye Abaşidze (27) ve Khatia İakobadze (22), ülkelerinde kadınların istihdam imkanlarının daha da artırılması 
ve desteklenmesi, Müslüman kadınların sosyal hayatta daha aktif olabilmeleri için eğitim alıp kendi yeteneklerini 
geliştirmelerinin ardından, şimdi de etkinlikler düzenliyor. 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Gürcistan Müslümanlar Birliği Derneği iş birliğinde 
Batum’da düzenlenen Kadın Liderlik Projesi’ne de katılan Abaşidze ve İakobadze, düzenledikleri etkinliklere ilişkin 
bilgi verdi.

Abaşidze, İlia Devlet Üniversitesinden mezun olduğunu ve psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi aldığını 
belirterek günlük sosyal hayata aktif olarak katıldığını söyledi.

“Müslüman toplumuna karşı sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum”

Müslüman bir kadın olarak vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirerek gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması için 
elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden Abaşidze, “Özellikle Müslüman toplumuna ve ülkenin ihtiyaçlarına 
karşı sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum.” şeklinde konuştu.

Ülke genelinde kadınların daha aktif olmalarına katkı sağlamak istediğini ve birkaç yıl önce bu yönde bazı adımlar 
atmaya başladığını kaydeden Abaşidze, “Bu adımlardan biri TİKA’nın düzenlediği Kadın Liderlik Projesi’nde yer 
almamdı. Söz konusu projede insan ve özellikle kadın hakları, kadınların kendi haklarını nasıl koruması gerektiği 
konusunda önemli eğitimler aldık. Bu proje kendi hakkımda çok şey öğrenmeye ve keşfetmeye yardımcı oldu, 
bana bir Müslüman kadın olarak öz güven kazandırdı.” diye konuştu.

Bir kadının lider olabilmesi için her şeyden önce nitelikli bir eğitim alması gerektiğine vurgu yapan Abaşidze, “Ben 
de bu yönde çaba sarf ediyorum. Bu konunun daha aktif gündeme gelmesi lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan’da iki Müslüman genç kız kadınların 
başarısı için mücadele veriyor
Gürcistan’ın Batum kentinde yaşayan iki Müslüman genç kız, bölgedeki genç kadınları, güçlü 
şekilde ayakta durabilmeleri ve başarılı olmaları için teşvik ediyor.
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Suriye’deki insani durum ve 
BM’nin bu ülkedeki yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Ülkedeki iç savaşın 10’uncu yılına 
girdiğini anımsatan Laerke, “Bu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıyla aynı süreye denk geliyor. Şaşırtıcı bir şekilde 
uzun bir süre.” dedi. Laerke, Suriye’de insani durumun “son derece korkunç” boyutlara ulaştığını belirterek “Yaklaşık 
11 milyon insan hala BM’nin yardım, koruma ve desteğine muhtaç durumda.” diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da Suriye ekonomisine ağır darbe vurduğunun altını çizen Laerke, “Gıda 
fiyatları yükseliyor. İnsanların bu günlerde kullanmak için birikimleri kalmadı. Daha fazla insan açlığa sürükleniyor.” 
uyarısında bulundu. Laerke, 30 Haziran Salı günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de Suriye krizine ilişkin Avrupa Birliği 
ve BM’nin ortaklaşa “yüksek seviyeli donörler” toplantısı yapacağı bilgisini paylaştı.

Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda Suriye’deki siyasi durumun ele alınacağını aktaran Laerke, çoğu 
dışişleri bakanlığı seviyesinde temsil edilmek üzere, şimdiye kadar 58 ülkeden katılım teyidi aldıklarını ifade etti.

Laerke, Suriye’deki sivillere gıda, barınak, temiz su ve sağlık hizmetleri konusunda yardımcı olmak için bu yıl 
BM’nin uluslararası toplumdan 3,8 milyar dolar bağış talebinde bulunduğuna ancak bu miktarın şimdiye kadar 
ancak üçte birinin toplanabildiğine işaret etti.

“Türkiye harika ev sahipliği yaptı”

“Türkiye çok uzun yıllardır (mülteciler için) harika bir ev sahipliği yaptı.” diyen Laerke, Suriye’de ateş hattındaki 
koruma ve barınağa ihtiyaç duyan milyonlarca sivilin Türkiye’ye sığındığını dile getirdi.

Laerke, salı günü Brüksel’de yapılacak donörler toplantısından elde edilecek fon ile Türkiye de dahil komşu 
ülkelere sığınan Suriyelilere yardımda bulunacakları bilgisini paylaştı. Ayrıca BM’nin ülke dışındaki Suriyeliler için 
5,8 milyar dolar ayrı bir bağış çağrısında bulunduğunu kaydetti.

BM: Türkiye, Suriye halkına yapılan yardımlarda kilit ülke
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, iç savaşın 10’uncu yılına girdiği Suriye’de 11 
milyon sivilin insani yardımlarla hayata tutunduğunu ve Türkiye’nin bu ülkeye yapılan insani 
yardımlar açısından “kilit oyuncu” olduğunu söyledi.
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Adrenalin tutkunlarının ‘maskeli’ uçuş keyfi
Fethiye’nin dünyaya açılan penceresi olarak tanımlanan ve dünyanın en iyi 
yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ’dan yapılan yamaç 
paraşütü uçuşlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet veriliyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ 
Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi’nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeyle 
uçuş yapılıyor.

Ölüdeniz Mahallesi’ndeki bin 965 metre rakımlı Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç 
paraşütüyle adrenalin yüklü anlar yaşatıyor, muhteşem manzarasıyla da görsel bir şölen sunuyor.

Babadağ’daki 4 pistten havalanan yamaç paraşütleri, Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme 
fırsatı sunuyor. Pilotların gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleri de yerden 2 bin metre yükseklikte 
heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

Uçuşlarda, Kovid-19 tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Misafirler, kurallara uymaları konusunda uyarılıyor.

Önlemler hep üst düzeyde

Babadağ’da 25 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Murat Tüzer, AA muhabirine, salgın sürecinde 
güvenlik önemlerini artırdıklarını söyledi.

Uçuş için Babadağ’a çıkılan minibüslerin dezenfekte edildiğini, el losyonlarının bulunduğunu vurgulayan 
Tüzer, “Misafirlerin ateşleri kontrol ediliyor, uçuş sırasında maske kullanılıyor. Uçuş malzemeleri, her uçuş 
öncesi dezenfekte ediliyor. Yerli ve yabancı birçok kişi Babadağ’dan uçuş yapıyor. Önlemlerin uygulanması 
bizim için de misafirler için de çok önemli.” dedi.
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ABD’nin Suriye Politikası (16)
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları bu yazımla 16. sayısını siz okuyucularımla ülkemiz üzerinde 
emperyal güçlerin oyun içinde oyun ve komplo teorilerinin bitmez tükenmez teorileri ve 
ne yazık ki bu tablo 2003 yılında TBMM’sinde ABD’nin Irak’ı işgal etme projesi, meclisimizin 
sağduyulu milletvekillerinin oylarıyla teskerenin rededilişi, ABD’nin Türkiye üzerindeki 
emelleri ve Türkiye’yi nasıl bölüp parçalama planı adım adım hayata geçirilmeye başlandı. 
Ve ülkemizin yumuşak karnı olan ılımlı islam politikası hayata geçirilmeye başlandı. Ve ülke 
yönetimi tamamıyla siyasal islam sosuyla bezenmeye başlandı. Ve bu sosun ustabaşı olarak 
Fethullah Gülen hem İslamcı yönetim hemde CIA tarafından tam gazla desteklenmeye 
başlandı. Ve zamanın Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral tarafından 20 yıl önce paralel 
devlet yapılanması ortaya atıldı.  Fetö bir örgüt olarak ifşa edildi, zavallı Emniyet Müdürü’nün 
başına gelmedik kalmadı ve adım adım 2016 Fetö - CIA işbirliği ile devleti ele geçirme planı 
uygulamaya konuldu.

Ve ordumuzun içerisinde bulunan Atatürkçü subay asker ve sivil memurlar dahil olmak üzere 
bu kalkışma Türkiye genelinde yurtsever vatandaşlarımızın sokağa dökülmesiyle bu kalkışma 
bastırılmış oldu. Bu sokak çatışmasında 260 vatandaşımız şehit, binlerce vatandaşımız gazi 
oldu. Ve ne yazık ki kendi savaş uçağımızla Fetöcü hain subaylar meclisimizi bombaladı. İşte 
Fetö gerçeği ile yüzleşen ülkemiz ne yazık ki ordumuzun 3/1 subay astsubay general ve sivil 
memurlarla iş birliği yapılarak hayata geçirildi. Aradan geçen 4 yıl zarfında henüz ne ordumuz 
ne kamu kurum ve kuruluşlarımız Fetö örgütünü tam anlamıyla bitirmiş değildir. Bi hususta 
hiç bir ödün vermeyen Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan beyin üstün gayret ve 
çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Umarım kısa zamanda ülkemiz laik olduğu cumhuriyet 
rejimine geri dönmüş ve Fetö belasından kurtulmuş oluruz.
Fetö ve CIA bağlantısı uzun yıllar önce başlayan ve son darbe girişimi delil, ve hala devam eden 
bir bağlantıdır. Bir çok delil bu bağlantıyı somut şekilde ortaya koyuyor. 

CIA üst düzey yöneticisi Graham  Fuller, Fetö’nün ABD’de örgütlenip güçlenmesi ve birçok 
eyaletlerde okulların açılması için CIA’nın büyük desteği sağlanmıştır. 

15 Temmuz Fetö darbe denemesi  ardından ortaya çıkan bir bilgi fetö-cıa bağlantısı gözler 
önüne serdi.  Büyük ada da zamanın da İngilizler işgal karargahı olarak kullandığı bir otelde 
darbe girişiminin gerçekleştiği gün darbe uzmanı Henry Barkey konaklıyordu. 

Barkey, Fetö’ye ABD’de oturma izni alan ılımlı islam projesini dünyadaki mimarlarından ve CIA 
üst düzey yöneticisi Graham Fuller’in ortağıydı. Darbe girişiminin ardından fetöcü darbecilere 
yapılan operasyonları ABD merkez kuvvetlerin komutanı (centcom) General Joseph Votel, 
Türk ordusu içindeki birçok müttefikimiz hapse kondu şeklinde değerlendirdi.  Bu kadar 
açık şekilde fetöcü darbecilerin korunması fetö - cıa işbirliğinin artık ne kadar aleni şekilde 
yapıldığına da delil oluşturdu. Darbeye katılan askerlerin ceplerinde fetö tarafından okunmuş 
1 abd doları şifre olarak kullanılmıştır vede dönemin genel kurmay başkanı Hulusi Akar’ın fetö 
ile görüştürmek istediler. Kabul etmeyen Akar darbeciler tarafından darp edildi.  Biraz geriye 
gidelim 2008 yılında Rusya’da kalan fetöcü subaylar Türkiye yerine Kanada’ya sığınmak istediler.
CIA bağlantılı ABD düşünce kuruluşu olan (james jown foundaton in) desteği ile Kanada’ya 
fetöcü subaylar kabul edilir. 

Ne yazık ki ABD, Türkiye’yi eyalet gibi yönetmek için her türlü her türlü komplo teorileri 
üretmekten geri kalmıyor. Önce ordumuza sızmış  hakim olmuş ülkemizin yumuşak karnı olan 
ılımlı islam  tezini ortaya atmış ve bununlada çok başarılı olmuştur ve ne yazık ki ordumuzun 
içinde 3/1  bir fetöcü subaylar 4 yıldan bu yana tamamiyle temizlenememiştir buna paralel 
olarak tüm kamu kurum kuruluşları özel sektörümüzün ekonomisine  hakim olmuş paralel 
devlet yapılanmasını tamamlayamadan ülkemizin aydın Atatürkçü subay astsubay sivil memur 
ve  yurtsever vatandaşlar tarafından bir destan yazılarak geri püskürtülmüştür.

İyi okumalar. Gelecek Temmuz ayı yazımda devam edeceğim. Saygılarımla.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,4 milyar liralık net kar

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 0,7 artarak 15 milyar 380,2 milyon liraya yükseldi.

Derlenen bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2020’nin ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Böylece 2019’un ilk çeyreğinde 15 milyar 274,6 milyon lira olan şirketlerin net karı, bu yılın aynı döneminde 15 
milyar 380,2 milyon liraya çıktı. Bu dönemde Koç Holding, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Sabancı 
Holding, Yapı Kredi ile Halkbank olmak üzere 8 şirket, net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı. 

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve koronavirüs salgını nedeniyle süresi uzatılan bilanço açıklama dönemi 
kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 100 şirketten 73’ü ilk çeyrekte net kar elde etti. Kalan 27 şirket ise net 
zarar yazdığını duyurdu. 

Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden ilk çeyrekte en fazla net kar elde eden 3 milyar 470 milyon lirayla 
Koç Holding oldu.

Net karda Koç Holding’i, 1 milyar 766,4 milyon lirayla VakıfBank, 1 milyar 662,8 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 
milyar 477,6 milyon lirayla İş Bankası, 1 milyar 302,7 milyon lirayla Akbank, 1 milyar 193,2 milyon lirayla Sabancı 
Holding, 1 milyar 129,4 milyon lirayla Yapı Kredi, 1 milyar 128,4 milyon lirayla da Halkbank izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 2 milyar 265 milyon lirayla Tüpraş açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Tüpraş’ı, 2 
milyar 23 milyon lirayla THY, 700,4 milyon lirayla Enka İnşaat, 401,5 milyon lirayla da Pegasus takip etti. 

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, bu yılın ilk 
çeyreğinde 15 milyar 380,2 milyon lira oldu.
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Zafer ÇAKMAK

Yazar
simgedergi@gmail.com

Doğanın Gücü
SEVGİLİ SİMGE DERGİSİ OKUYUCULARI ARANIZDA OLMAKTAN 
ULUSLARARASI BASIN YAYIN FEDERASYONU YAYIN ORGANI OLAN 
SİMGE DERGİSİNE YAZMANIN VE BU YAZAR AİLESİNİN BİR FERDİ OLARAK 
2 Ci YAZIMI YAZMAKTAN SON DERECE MUTLUYUM GEÇEN YAZIMDA 
DOĞANIN İNSANOĞLUNA TARİHLER BOYUNCA DERS VERDİĞİNİ VE BU 
DERSLETİN ÇOK AĞIR EKENOMİK BOYUTLARININ OLDUĞUNU VE TELAFİSİ 
MÜMKÜN OLMAYAN MİLYONLARCA CAN KAYBI OLDUĞUNU ANLATMAĞA 
ÇALIŞMIŞTIM ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK VİRÜSÜ OLAN COVit-19 (CORONA 
VİRÜSÜ) ARALIK 2019 YILININ ARALIK AYI ORTALARINDA ÇİN DEVLETİNİN 
EN BÜYÜK EYALETLETİNDEN OLAN NÜFUSU YAKLAŞIK 80 MİLYON OLAN 
WUHAN EYALETİNDE GÖRÜLMEĞE BAŞLAMIŞ VE KISA ZAMANDA ANİ 
ÖLÜMLERE YOL AÇMAĞA BAŞLAYINCA ÇİN DEVLETİ KISA ZAMANDA 
HASTALIĞA TEŞHİS KOYMUŞ 2019 YILININ SON AYI OLAN YIL İTİBARIYLA 
ARALIK AYINI COVİT -19 yani 2019 YILININ ENBÜYÜK SALGINI HASTALIĞI 
OLAN ( CORONA VİRÜS) TEŞHİSİ KOYARAK DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 
(D S Ö ) BİLGİLENDİRMİŞ VE BU SALGINLA BAŞ ETMENİN BU TEHLİKELİ 
PANDEMİ HASTALIĞINA TEŞHİS KOYMUŞTUR  DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 
TÜM DÜNYA DEVLETLERİNİ BU HASTALIĞIN ÇOK TEHLİKELİ BİR ŞEKİLDE 
YAYILABİLECEĞİNİ UYARMIŞ VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ ÇİNİN 
TECRÜBELERİNE DAYANARAK BU BULAŞINIM İNSANDAN İNSANA AĞIZ 
YOLUYLA İNSANLARIN NİR BİRİNE TEMASIYLA VE HİŞYEN KOŞULLARINA 
UYULMAMASI HALLERİNDE ÇOK YAYGIN BİR ŞEKİLDE VİRÜSÜN İNSANLARA 
BULAŞTIĞINI ÖLÜMCÜL SONUÇLARINI HIZLI YAYILDIĞINI BU VİRÜSÜN SİNDİ 
BİR ŞEKİLDE ATOM HIZIYLA YAYILACAĞINI UYARARAK TÜM İNSANLIĞIN BU 
HASTALIĞA KARŞI TOP YEKÜN SAVAŞ VERMESİ UYARISINDA BULUNMUŞTUR 
ÇİN DEVLETİ DÜNYANIN 3/2 NÜFUSUYLA 2/5 MİLYAR İNSAN YAŞAYAN EN 
BÜYÜK DEVLETLERDEN BİRİSİDİR  
HATALIĞI TANIYAN ÇİN KORUMA YOLLARININ VE BULAŞINIM EN AZ 
HASARLA ATLATMANIN İNSANLARIN BİRBİRİYLE TEMASININ KESİLMESİ 
TEMŞZLİK KURALLARINA UYULMASI İNSANLARIN 14 GÜN SÜREYLE İZOLE 
EDİLMESİ KARANTİNA UYGULAMASININ KESİNTİSİZ UYGULANMASINI 
SAĞLIYARAK BU HASTALIĞI EN AZ ÖLÜMLE ATLATMASINI BİLMİŞTİR AYRICA 
BU VİRÜSÜN NE AŞISI NEDE İLAÇ TEDAVİSİ OLMADIĞI İÇİN ÇİN DEVLETİ 
TIBBIN TÜM İMKANLARINI KULLANARAK DÜNYAYA ÖRNEK OLMAĞI 
BAŞARMIŞTIR NE YAZIK Kİ SINIRLARI KAPATMAYAN ÇİN BU CORANA 
VİRÜSÜN TÜM DÜNYAYA YAYILMASINI ÖNLÜYEMEMİŞTİR DÜNYAYI SARSAN 
BU PANDEMİ ÜLKELERİN ZAMANINDA TEDBİRLER ALMAYARAK HEM BULAŞI 
KISA ZAMANDA DÜNYAYI SARMIŞ HEMDE ÖLÜMLER GÜN GEÇTİKÇE 
ARTMAĞA DEVAM ETMİŞTİR 7 AYINI İÇERİSİNDE BU HASTALIKLA DÜNYA 
BAŞETMEK İÇİN HEM AŞI ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM ETMEKTE 
HEMDE İLAÇ ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR DÜNYAYI 
KASIP KAVURSN BU PANDEMİ DÜNYA EKONOMİSİNİN KÜÇÜLMEDİNİ 
TEHDİT ETMEKTE VE MİLYARLARCA İNSANIN İŞSİZ KALMASINA SEBEP 
OLMAKTADIR DEĞERLİ OKUYUCULARIM ÜLKEMİZİN CORANA VİRÜSLE 
MÜCADELESİNİ ANLATACAKTIM YER KALMADI GELECEK YAZIMDA DEVAM 
EDECEĞİM İYİ OKUMALAR  
ZAFER ÇAKMAK



37HAZİRAN 2020 - YENİ SAYI: 23

GÜNCEL

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) nedeniyle vatandaşların evlerinde güzel 
ve keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla başlatılan 
“Balkonda Hayat Var” projesiyle fasulye, domates, 
biber, salatalık yetiştirilen balkonlar adeta seraya 
dönüştü.

Hatay Büyükşehir Belediyesince başlatılan projeyle 
65 yaş üstü ve 20 yaş altı 1000 kişiye sebze fidanı 
dağıtıldı.

Projeyle ilk ürünlerini almaya başlayanlar verimli 
zaman geçirmenin yanı sıra kendi yetiştirdikleri 
sebzeyi yemenin de keyfini yaşıyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 
yaptığı açıklamada, “Balkonda Hayat Var” projesiyle 
vatandaşların evlerinde daha verimli vakit 
geçirmelerini hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında 1000 aileye sebze fidesi 
dağıttıklarını dile getiren Savaş, “Projeyle 
vatandaşlarımızı gerilimden ve karamsarlıktan 

uzak bir dünyaya taşıyalım istedik. Balkonlarında 
sebze yetiştirsinler ve o sebzelerin tadına varırken 
pandemiden kurtuluşu kutlasınlar istedik.” diye 
konuştu.

Savaş, projeyle vatandaşların psikolojik olarak 
kendilerini iyi hissetmelerinin yanı sıra sebze 
yetiştiriciliği konusunda da bilgi sahibi olduğunu 
kaydetti.

Sebze fidesi alan 66 yaşındaki Maide Mansuroğlu, 
evden çıkmadığı 3 aylık sürede yetiştirdiği 
sebzelere çocuğu gibi baktığını belirtti.

Sebze yetiştirerek evde vaktinin daha güzel 
geçer hale geldiğini dile getiren Mansuroğlu, 
“Evde sıkılıyorduk. Sağ olsun belediye bu 
fideleri gönderdi. Salatalık, domates, patlıcan 
ve biber yetiştirerek zaman geçirdik. Sabahları 
yabancı otları temizliyorum, gün aşırı da suyunu 
veriyorum. Her sabah bakıyorum ne kadar 
büyümüşler diye keyifli bir uğraş oldu benim için.” 
diye konuştu..

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Kovid-19 sürecinde balkonlar seraya dönüştü

Yeni tip koronavirüs sürecinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 
“Balkonda Hayat Var” projesiyle 1000 kişiye domates, biber, salatalık ve fasulye fidesi 
dağıtıldı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara’dan 
başlamak üzere 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz 
maske ve kolonya dağıtılacağını açıklamıştı..

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “imece usulüyle” 
gerçekleştirdiği organizasyonla, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın mektubunun da bulunduğu hijyen 
paketleri, nisan ayından itibaren 65 yaş üstü 
vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
paketlerin hazırlanıp ülke geneline dağıtımının 
yapıldığı Amazon Türkiye’nin Kocaeli’nin Gebze 
ilçesindeki operasyon merkezine moral ziyareti 

gerçekleştirdi.

Varank’a ziyaretinde Amazon Türkiye Genel 
Müdürü ve Türkiye Temsilcisi Atilla Yerlikaya, 
Amazon Türkiye’nin Operasyonlardan Sorumlu 
Genel Müdürü Hakan Karadoğan ile CEVA Lojistik 
Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Fuat Adoran 
eşlik etti.

Faaliyetleri yerinde takip eden Varank, kamu 
bütçesi harcanmadan tamamen özel sektörün 
katkılarıyla gerçekleştirilen projeye ilişkin 
yetkililerden bilgi aldı.

Varank, ziyaret sırasında maske ve kolonyaların 
paketlenmesine yardım etti, 3 aydır aralıksız 
çalışan işçilere baklava ikramında bulundu. 

Bakan Varank: 65 yaş üstü için hazırlanan ‘hijyen 
paketleri’ 5,5 milyon kişiye ulaştırıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, özel sektörün katkılarıyla 65 yaş üstü vatandaşlara 
yönelik hijyen paketlerinin hazırlanıp ülke geneline dağıtımının yapıldığı operasyon 
merkezine moral ziyareti gerçekleştirdi.
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“Şimdiye kadar 5,5 milyon vatandaşımıza bu kitleri 
ulaştırdık”
Bakan Varank, dünyayı etkisine alan bir salgınla 
mücadele edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde bu salgınla nasıl mücadele edeceğimizin 
adımlarını hükümet olarak tek tek belirledik ve bu 
adımları atmaya başladık. Bu manada özellikle kişisel 
hijyen ve kişisel korucuyu tedbirlere dikkat etmek çok 
önemli.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 65 yaş üstü vatandaşların 
evlerine maske, kolonya dağıtılmasıyla ilgili talimatını 
yerine getirmek üzerine Bakanlık olarak paydaş 
bakanlıklar ve kurumlarla çalışma başlattıklarını 
belirten Varank, şöyle devam etti:

“Bu çalışmada, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bir kit 
teslim ediyoruz. Bu kitin içerisinde kolonya, maske ve 
Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza dönük 
bir mesajı var. Bu virüsle nasıl mücadele ettiğimize, 
bu dönemde risk grubundaki vatandaşlarımızın 
kendilerine dikkat etmesiyle ilgili bir mesaj. Biz bu 
mesajı, her bir vatandaşımıza teslim etmek üzere yola 
çıktık. 30 büyükşehir ve Zonguldak’taki bütün 65 yaş 
üstü vatandaşlarımıza bunlar ulaşacak. Tahminen 6 
milyon vatandaşımız var. 5,5 milyonuna şimdiden 
ulaştırmış olduk.”

“KKTC’ye de gönderdik”
Varank, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de (KKTC) 
talep geldiğini aktararak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yönlendirmesiyle oradaki yaşlılarımıza da bu 
kitlerden gönderdik. Bu mesajların, bu hediyelerin 
vatandaşlarımıza ulaşıyor olması bizler açısından 
çok memnuniyet verici. Çok güzel geri dönüşler 
aldık. Kendilerinin hatırlanıyor olması, ufak da olsa 
hediyelerden kullanabilmeleri gerçekten bizi mutlu 
ediyor.” ifadelerini kullandı.

Merkezde günlük 100-150 bin hijyen paketi 
hazırlanıyor
Operasyonda İçişleri, Milli Savunma ile Hazine ve 
Maliye bakanlıklarının büyük desteğini gördüklerini 
belirten Varank, organize sanayi bölgelerinin de 
bu kampanyaya katıldıklarını, Amazon Türkiye’nin 

özellikle lojistik açıdan çok büyük bir iş çıkardığını 
vurguladı.

Varank, 5,5 milyon vatandaşın kapısına kadar gidip 
bu kitleri ulaştırabilmenin kolay bir operasyon 
olmadığına işaret ederek, kendileriyle hareket eden 
bütün bakanlık ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

Merkezde 3 vardiya halinde çalışan işçilerin 
emeklerine de dikkati çeken Varank, “Bugün de 
burada çalışan emekçi kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. 
Onların yakında bitecek çalışmalarını yerinde gördük. 
Onların da böyle güzel bir işe vesile olmaları, bizim 
açımızdan çok mutluluk verici.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Amazon Türkiye’nin Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki 
operasyon merkezinde 3 vardiya halinde 24 saat 
mesai ile çalışılıyor, 270 çalışan günlük 100-150 bin 
arası hijyen paketi hazırlıyor.

Türkiye’ye buradan dağıtım yapılırken, illerde 
valiliklerin koordinasyonunda vefa sosyal destek 
grupları, 65 yaş üstü vatandaşların kapılarına giderek 
hijyen paketlerini teslim ediyor.

GÜNCEL
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Uzmanından yaz aylarında hijyenik maske kullanımı 
tavsiyeleri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mahizer Yaldız yaptığı açıklamada, yaz aylarında sıcak, nem ve terin etkisiyle maske 
kullanımına bağlı cilt probleminin daha fazla ortaya çıkabileceğini söyledi.

Maskenin temas ettiği yerlerde egzama hastalığının çıkabileceğini, kızarıklık, kabuklanma, kuruluk 
olabileceğini, ayrıca terlemenin de eşlik etmesiyle kulak arkasında tahriş ve çatlakların oluşabileceğini, 
sivilceye eğilimin artabileceğini ifade eden Yaldız, bunların küçük önlemlerle engellenebileceğini anlattı.

“Maske nemlendiğinde değiştirilmesi gerekiyor”
Yaldız, maskeliyken aşırı sıcak ortamlarda bulunulmaması, gün içerisinde maskenin nemlendiği an 
muhakkak değiştirilmesi ve aynı maskeyle gün boyu dolaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, şu 
tavsiyelerde bulundu:

“Eğer hastada maskeye bağlı temas egzaması varsa bu kişiler pamuklu kumaşlardan diktikleri maskeleri 
giyip üzerine cerrahi maskeleri takabilirler. Bu da cerrahi maskenin deriye temasını engelleyerek 
şikayetlerin rahatlamasını, geçmesini sağlayabilir. Eve geldiğimiz zaman maskeyi çıkardıktan sonra 
cildinize uygun bir temizleyiciyle yüzünüzü yıkamanız, yine yıkama sonrası cilt tipine uygun bir 
nemlendiriciyle yüz cildini nemlendirme yapmamız gerekiyor. Ciltte ton rengindeki değişiklikleri 
önlemek amacıyla dışarı çıkarken muhakkak maske dışında kalan alanlara güneş koruyucu sürmemiz 
gerekiyor.”

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Yaldız, maske kullanımının bazı cilt problemlerine neden olabileceğini 
fakat önlemler alarak sorunların ortadan kalkabileceğini bildirdi.
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Gençlerde unutkanlığın sebebi aşırı teknoloji 
kullanımı ve depresyon

Medicana Avcılar Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Sevinç Ümit, “Unutkanlık probleminin gençlerde 
görülmesinin en büyük nedenlerinden olan bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlerin kullanımının 
sınırlandırılması ile unutkanlık probleminin bir miktar önüne geçilebileceği düşünülüyor.” dedi.

Genç yaşlarda görülen unutkanlık probleminin altından genelde, modern yaşam ile birlikte daha 
yaygın şekilde karşılaşılan ruhsal sıkıntıların çıktığını ifade eden Ümit, “Unutkanlığın arkasında genelde 
depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, vitamin eksiklikleri sonucu oluşan rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. 
Bu vitamin eksikliklerinin başında ise B12 ve folat geliyor. Tiroid hormonlarında görülen herhangi bir 
problem de unutkanlığa neden olabiliyor ve bu problemin uzmanlar tarafından mutlaka araştırılması 
tavsiye ediliyor.” diye konuştu.

Günümüzde özellikle de çalışan genç yaştaki kişilerde unutkanlık problemi ile sıklıkla karşılaşıldığını 
anlatan Ümit, bilgisayar, telefon gibi çeşitli teknolojik aletlerin günümüzde kullanımının çok artması 
nedeniyle de unutkanlık probleminin genç yaşlara kadar indiğini kaydetti. 

“Psikoterapi yöntemi ile depresyon tedavisi yapılabiliyor”
Ümit, unutkanlık probleminin bazı durumlarda altta yatan ciddi bir hastalığı da işaret edebildiğine dikkati 
çekerek, şöyle konuştu: “Unutkanlık problemi ciddiye alınması gereken bir problemdir. Depresyon en 
sık karşılaşılan unutkanlık nedenlerinden biridir. Depresyon, sinir sistemi biyokimyasının kişiyi zorlayan 
nedenlerle bozulması, dolaylı olarak da sinir sisteminin işlevini kaybetmesi olarak tanımlanıyor. Belirtileri 
heyecan, takıntı, uykusuzluk veya aşırı uyku durumu, odaklanma problemleri olarak sayılıyor. Kişide 
odaklanma problemi olması nedeniyle de unutkanlık görülebiliyor. Günümüzde çeşitli ilaç ve psikoterapi 
yöntemi ile depresyon tedavisi yapılabiliyor.”

Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlerin kullanımının 
unutkanlık probleminin gençlerde görülmesinin en büyük nedenlerinden olduğunu 
söyledi.
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İstanbul sınırları içersinde büyüklü 
küçüklü 9 ada vardır. Adaların beşinde 
(Büyükada, Heybeliada, Burgazada, 
Kınalıada ve Sedefadası) yerleşim vardır. 
Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan 
Adası’nda ise sürekli ve düzenli yerleşim 
bulunmamaktadır. İstanbul adaları tarih 
boyunca pek çok isme sahip olmuştur. 
Bunlar; Evliya adaları-Kesiş adaları-
Ruh adaları-Cin adaları-Halka adaları-
Prens adaları-Kızıl adalar gibi. Bunların 
en yaygın ve dünyaca tanınan Prens 
Adaları’dır. Nedeni de Roma devrinden, 
Bizans devrinin sonrasına kadar asillerin, 
prenslerin, hatta kraliçelerin adalara sürgün 
edilerek buralarda çeşitli işkence görerek 
öldürülmeleridir. Heybeliada’nın en yaygın 
isimleri Dimoniso, Khalky, Halkitis ve 
Halki’dır. Halk arasında en çok kullanılan 
Halki olmuştur. Adalar, İstanbul’un doğal 
zenginliğini pekiştiren jeolojik oluşumlardır. 
Jeolojik ve topoğrafik yapı bakımından 
dördüncü zaman başlarında bir çöküntü 
ile Kocaeli Yarımadası’ndan ayrılmış kara 
parçaları olduğu kabul edilmektedir.

BÜYÜKADA
İstanbul Adaları’nın en büyüğü 
Büyükada’dır. Yüzölçümü 5,4 
kilometrekaredir. Maltepe sahiline uzaklığı 
ise 2300 metredir. Ada da, biri güney diğeri 
kuzeyde olmak üzere iki tepe bulunur. 
Güneydeki tepe, 203 metre yükseklikteki 
Yücetepe’dir. Kuzeydeki tepe İsa Tepesidir. 
Büyükada’nın en yüksek noktası olan 
Yüce Tepe’de Aya Yorgi Kilisesi ve Aya 
Yorgi Manastırı bulunmaktadır. Buradaki 
ilk yapı, M.S. 6. yüzyıl’da inşa edilmiştir. 
Bu mevkide, birçok kilise ve manastırın 
kalıntıları da vardır. İsa Tepesi’nde ise Hristos 
Kilise ve Manastırı ile Rum Yetimhanesi 
bulunmaktadır. Rum Yetimhanesi’nin 
binası harabe olmasına rağmen halen 
dünyanın en büyük ahşap monoblok 
yapılarındandır. Kumsal mevkisindeki Ayios 
Dimitrios Kilisesi Büyükada’nın önemli 
dini yapılarındandır. Adadaki çok küçük 
Ortodoks cemaati, büyük ayinlerini burada 
yapar. Tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli 
ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından 
biridir. Motorlu taşıtların yasak olduğu 
(resmi araçlar hariç) adada ulaşım bisiklet 
ve faytonlarla sağlanır. Büyükada’nın 
eski adı Yunanca Prinkipos’tur. Prinkipos 
Yunanca’da Prens anlamına gelmektedir. 
Evlerin çoğunun yazlık mahiyetinde olması 
sebebiyle yaz nüfusu kış nüfusundan çok 

daha fazladır.

BÜYÜKADA’DA GEZİLECEK YERLER : 
1) Aya Yorgi Kilisesi ve Manastırı 2) Rum 
Yetimhanesi 3) Adalar Müzesi 4) Meryem 
Ana Kilisesi 5) Müslüman Mezarlığı   6) 
Hamideye Camii 7) Ada Kule 8) Reşat Nuri 
Güntekin Evi 9) Rum Ortodoks Mezarlığı 10) 
Ada Sokakları 11) Tarihi Köşkler 12) Dilburnu 
Piknik Alanı 13) Aya Dimitri Kilisesi 14) 
Prenses Plajı 15) Nakibey Plajıdır.
BÜYÜKADA PLAJLARI : 1) Eskibağ Plajı 2) 
Halik Koyu Plajı 3) Prenses Koyu Plajı 4) 
Yörükali Plajı 5) Nakibey Plajı 6) Kumsal Plajı 
7) Aya Nikola Plajıdır.
BÜYÜKADA’DA KONAKLANACAK YERLER 
: 1) Büyükada Çankaya Hotel 2) Ascot 
Hotel Büyükada 3) Marine House Boutique 
Hotel 4) Nizam Butik Otel 5) Lale Köşk 6) 
Serguzest Hotel 7) Ada Palas Hotel 8) As 
Hotel 9) More Guesthouse 10) Masal Hotel 
11) Cenar Konak Butik Hotel 12) Cumbalı 
Konak Hotel 13) Eskibağ Butik Hotel 14) 
Büyükada Comfort Hotel 15) Kumsal 
Hotel’dir.

BÜYÜKADA RESTAURANTLARI : 1) 
Bistro Candy Garden 2) Splendid Palace 
Restaurant 3) Secret Garden Restaurant 
4) Loc’Ada 5) Akasya Restaurant 6) Beyaz 
Bahçe Restaurant 7) Prinkipo Meyhanesi 
8) Hile Balık Restaurant 9) Fıçı 10) Palya 
Restaurant 11) Eskibağ Teras Restaurant 
12) Dilburnu Restaurant 13) Yücetepe Kır 
Gazinosu 14) Lunapark Restaurant 15) Ada 
Balık Restaurant 16) Orası Burası Restaurant 
17) Ada Kahvaltı 18) Cafe Spitz 19) Bahçede 
Sinek Kafe 20) Büyükada Şekercisi Candy 
Island 21) Aşıklar Cafe 22) Anastasia Meziki 
Cafe 23) Lavie Cafe 24) Botanik Cafe 25) 
Mimoza 26) Kapri 27) By Şükrü 28) Milto 
Restaurant 29) Ali Baba Restaurant 30) 
Milano Restaurant 31) Lido Restaurant 
32) Façyo Restaurant 33) Kıyı Restaurant 
34) Konak Restaurant 35) Fayton Cafe & 
Restaurant’lardır.

HEYBELİADA
y Heybeliada, İstanbul’un Büyükada’dan 
sonra ikinci en büyük adasıdır. Adaya 
Heybeliada denilmesinin sebebi, uzaktan 
bakıldığında adanın yere bırakılmış bir 
heybeye benzemesidir. İstanbul’un en çok 
rağbet gören sayfiye yerlerinden biridir. 
Adanın eni 2700 metre, boyu 1200 metredir. 

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Bahçesinde yolcu ve savaş uçağı olan okul
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine, yolcu 
uçağının ardından savaş uçağının da yerleştirilmesinin heyecanı yaşanıyor.

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yolcu uçağı ve savaş uçağının 
ardından bir de helikopter yerleştirilmesi için girişimlerde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle bir hayırsever tarafından hibe edilen Boeing 737-400 
classic tipi eski yolcu uçağının ardından lisenin bahçesine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hibe edilen 
uçuş ömrünü tamamlayan F-4 savaş uçağının yerleştirilmesinin heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler, getirilen 
uçaklar üzerinde uygulamalı eğitim alıyor.

Türkiye’deki tematik liselerden biri olan okulun bahçesine bir de helikopter yerleştirilmesi için çalışmalara 
başlanıldı.

Okul müdürü Haldun Çevik, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini 
söyledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun destekleriyle okullarına üç yıl önce yerleştirilen yolcu uçağının hem öğrenciler hem 
de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü aktaran Çevik, öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını 
dile getirdi.

Böylece başarılarının arttığını anlatan Çevik, “Bahçemize getirilen savaş uçağıyla, dünyada bir ilki 
başardık. Bahçesinde hem gerçek bir 737-400 classic tipi yolcu uçağı hem de F-4 Phantom savaş uçağı 
olan tek okul olduk. Açık hava müzesine gitme yolunda hızla ilerliyoruz.” dedi.
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Dedesinin anısına şehitliğin gönüllü bakıcısı oldu
Adıyaman’da yaşayan Mahmut Kutlu, 1915 yılında Çanakkale’de şehit olan 
dedesinin anısına kentte bulunan şehitliğin gönüllü bakıcılığını üstlendi.

Şehitliklere karşı ayrı bir sevgi besleyen, dedesi 
Mehmet oğlu Osman da Çanakkale Savaşı’nda 
şehit olan 35 yaşındaki Mahmut Kutlu, aralıklarla 
ziyaret ettiği yeni mezarlıktaki şehitliğin bakımını 
üstlenmeye karar verdi. 

Yaklaşık 3 aydır her gün erken saatte şehitliğe 
gelen Mahmut Kutlu, bahçede bulunan zararları 
otları temizleyerek, ağaç ve güllerin budamasını 
gerçekleştiriyor.

Şehitlikteki mezarları da yıkayan Kutlu, alandaki 
bütün ihtiyaçların karşılanması için gönüllü 
olarak çalışıyor.

Mahmut Kutlu yaptığı açıklamada, şehit torunu 
olarak bu görevi yapmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğunu söyledi.

Hiç bir beklenti içerisinde olmadan, gönüllü 
olarak şehitliğin bakımını üstlendiğini aktaran 
Kutlu, “Vatan uğruna şehit düşen bütün vatan 
evlatları bizim canımız, ciğerimizdir. Benim 
dedem 1915 yılında şehit düştü, bunları yapmak 
hepimizin boyun borcudur. Şehitliğin bütün 

bakımlarını herhangi bir menfaat bekleyerek 
değil, Allah rızası için yapıyorum. Dedemin 
Çanakkale zaferinde bir kızı varmış, onu da 
bırakarak cepheye savaşmaya gitmiş. Dönüp 
arkasına bakmamıştır. Dedem vatanı için şehit 
düşmüştür. Bunu da her vatan evladının yapması 
gerekir.” şeklinde konuştu.

Mahmut Kutlu, şehitliğe gelmenin kendisi için 
ayrı bir önemi olduğunu aktararak, zaman zaman 
arkadaşı Kerim Yılmaz’ın da kendisine destek 
verdiğini belirtti.

Şehitlik sorumlusu Abuzer Avcı ise Kutlu’nun 
gönüllü olarak geldiği şehitlikteki mezarlara 
adeta gözü gibi baktığını söyledi.
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Stres atmak için başladığı lavanta yetiştiriciliğini 
meslek edindi
İstanbul’da yaklaşık 12 yıldır turizmle ilgilenen Ayça Özer, metropolün stresinden 
uzaklaşmak için Kırklareli’nde kurduğu lavanta tarlasında kendi işinin patronu 
oldu.

Uzun yıllar İstanbul’da yaşayan Ayça  Özer, 5 yıl 
önce turizm sektöründeki işini sonlandırarak, 
lavanta yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. 

Özer, eşine ait Kırklareli’nin Demircihalil 
köyündeki 82 dönümlük tarlanın 30 dönümüne 
lavanta ekerek, üretimine başladı.

Yağmur, çamur demeden lavantalarının 
bakımlarını yapan Özer’in bir elinde makası diğer 
elinde çapası eksik olmuyor.

Halen İstanbul’da yaşayan ve yılın büyük bir 
bölümünü lavanta tarlasında geçiren Özer, hem 
stresten uzak kalıyor, hem aile bütçesine katkı 
sağlıyor hem de köyün kadınlarını istihdam 
ediyor.

Özer yaptığı açıklamada, kadınların hayatın her 
alanında olduğunu, işini seven herkesin başarılı 
olabileceğini söyledi.

5 yıl önce gittiği Bulgaristan gezisinde lavantalar 
ile tanıştığını belirten Özer, 2 yıl önce de 
İstanbul’un stresinden uzaklaşıp, Istranca 
Dağlarının temiz havasından yararlanmak 
amacıyla eşinin köyündeki tarlasında lavanta 
yetiştiriciliğine başladığını anlattı.

Eğitim sürecinin ardından 12 yıl aktif bir şekilde 
turizm sektöründe çalıştığını vurgulayan Özer, 
lavanta yetiştiriciliğine merak saldığında turizm 
sektöründeki işini ise sonlandırdığını kaydetti.

Özer, lavantalarını bin bir emekle yetiştirdiğini 
belirterek, “Lavanta aslında bizim evimizin 
bahçesinde de yetişen bir bitki. Yaz boyunca 
çiçeklerini kestiğim, vazoma koyduğum ve kış 
boyunca çiçekleri ile bana eşlik eden bir bitkiydi. 
Lavantayı Bulgaristan’da keşfedince bir merak 
saldım, nasıl yetiştiriliyor acaba? diye. Sonrasında 
kendimi bu işin içerisinde buldum.” dedi.
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Cennet Cehennem Vadisi eşsiz güzellikleriyle zi-
yaretçilerini ağırlıyor
Hakkari’deki Cennet Cehennem Vadisi, buzulları, rengarenk çiçeklere bezenmiş 
yaylalarıyla doğaseverlerin görmek istediği yerler arasında bulunuyor.

Hakkari merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında yer 
alan Cennet Cehennem Vadisi, eşsiz manzarasıyla 
doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Hakkari’ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan 
ve dört mevsimin bir arada yaşandığı Cennet 
Cehennem Vadisi, yeni tip koronavirüs nedeniyle 
uzun süren sessizliğin ardından normalleşme 
sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çevresinde Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesinin 
yer aldığı Cilo Dağları’ndaki 4 bin 135 rakımlı 
“Uludoruk” ile buzulların bulunduğu 3 bin 500 
rakımlı vadi, kar sularıyla oluşan akarsuların 
kenarında açan rengarenk çiçeklerin eşsiz 
manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor..

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla bölgeye gelmeye 
başlayan ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, 
dört mevsimin bir arada yaşandığı vadide, eşsiz 
güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.

Birçok ilden kente gelen doğa tutkunları, vadinin 

doyumsuz manzarasına karşı yürüyüş, kaya 
tırmanışı gibi doğa sporları yaparak bölgenin 
tanıtılmasına katkı sunuyor.

Bölgede araştırma yapan Hakkari Üniversitesi 
Araştırma Görevlisi Murat Adıyaman yaptığı 
açıklamada, buradaki doğal güzelliklerin 
normalleşme süreciyle yeniden şenlendiğini 
söyledi. 
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Büyük Mazisi Olan Eskişehirspor TFF 2. Lig’e 
düştü
TFF 1. Lig’in 30. haftasında Altay ile sahasında 2-2 berabere kalan Eskişehirspor’un 
TFF 2. Lig’e düşmesi kesinleşti.

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor ile Altay 
2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla ev sahibi Eskişehirspor’un, TFF 1. Lig’de 
sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala TFF 2. Lig’e 
düşmesi kesinleşti.

Öte yandan, 86. dakikada Altaylı oyuncu Yaser 
Hacımustafaoğlu’nun skoru 2-2’ye getiren golü 
sonrası, iki takım futbolcuları arasında tartışma 
çıktı.

55 yıllık geçmişe sahip Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 
30. haftasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere 
kalınca, sezonun tamamlanmasına 4 maç kala 
küme düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.

Eskişehirspor, 2016-2017 sezonundan bu yana 
mücadele verdiği TFF 1. Lig’e veda etti.

1965 yılında kurulan ve geçmişte gösterdiği 
başarılarla adından söz ettirerek “Anadolu 
efsanesi” olarak anılan Eskişehirspor, son 4 
sezonunu TFF 1. Lig’de geçirdi.

Bu sezon genç bir kadroyla mücadele eden 
Eskişehirspor, yaşadığı ödeme güçlüklerinden 
dolayı toplam 15 puanının silinmesini önleyemedi. 

Ligin 30. haftasını 12 puanla geçen Eskişehirspor, 
son 4 haftaya girilirken düşme hattının hemen 
üzerindeki Boluspor’un 15 puan gerisinde kalarak 
gelecek sezon TFF 2. Lig’e düşmeyi garantilemiş 
oldu.
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Groningen Kulübünden yapılan açıklamada, alt 
yapılarından yetişen 36 yaşındaki Robben’in, 
yeni sezonda kendi formaları altında futbola geri 
dönmek istediği belirtilirken, oyuncunun hazır 
olmak için haftalardır takımla antrenmanlara 
çıktığı ifade edildi. 

Robben, konuyla ilgili video paylaşımında, 
takımla son haftalarda sık sık görüşme yaptığını 
aktararak, “Groningen takımında futbolcu olarak 
sahalara geri dönmek için çalışıyorum. Bu olur 
mu, onu şu an bilmiyorum. Fakat bildiğim şey, 
bu işin olmaması gösterdiğim çabadan ve 
motivasyonumdan kaynaklanmaz. Şu anda benim 
hayalim, Groningen forması ile futbol oynamak.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Groningen takımının, Robben ile birlikte konuyla 
ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği 
kaydedildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea 
ve PSV Eindhoven gibi Avrupa’nın önde gelen 
kulüplerinde forma giyen Robben, geçen sene 
aktif futbol kariyerini noktalama kararı almıştı.

Arjen Robben futbola geri dönme kararı aldı
Arjen Roben’in, yeni sezondan itibaren Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) 
takımlarından Groningen’de aktif kariyerine tekrar başlamayı planladığı duyuruldu.
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Arjantin 1. Futbol Ligi ekiplerinden Boca Juniors’ta 
forma giyen yıldız futbolcu Carlos Tevez, jübile 
maçında Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’nun 
aynı takımda forma giymesini istiyor.

Arjantin basınına konuşan 36 yaşındaki Tevez, 
Boca Junios ile kontratını 6 ay daha uzattığını ve 
yakın zamanda emekliye ayrılabileceğini söyledi.

Emeklilik konusunda kesin kararını henüz 
vermediğini kaydeden Arjantinli forvet, “Sözleşme 
süremin sona ermesinin ardından futbolu 
bırakabilirim. Daha önce forma giydiğim West 
Ham United veya Corinthians takımlarında belki 
6 ay daha oynayabilirim. Bunları daha sonra 
düşüneceğim.” dedi.

Emekliye ayrılması halinde en büyük hayalinin 
daha önce birlikte formasını giydiği yıldız 
oyuncuları aynı takımda toplamak olduğunu 
vurgulayan Tevez, “Jübile maçımdaki ilk 11’i 
belirledim. Gianluigi Buffon, Hugo Ibarra, Rio 
Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Andrea 

Pirlo, Paul Scholes, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, 
Lionel Messi ve Wayne Rooney. Emekliye 
ayrılırsam, bu oyunculara aynı takımda oynaması 
için teklif götüreceğim.” ifadelerini kullandı.

Tevez, Manchester United’da forma giydiği 
dönemde Ronaldo’yla, Arjantin Milli Takımı’nda 
ise Messi ile aynı takımda görev almıştı.

Messi ile Ronaldo Tevez’in jübilesinde aynı 
takımda forma giyebilir
Arjantin 1. Futbol Ligi ekiplerinden Boca Juniors’ta forma giyen yıldız futbolcu Tevez, 
jübile maçında Messi ile Ronaldo’nun aynı takımda forma giymesini istiyor.
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SİYASET SPORDAN AYRILSIN!
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Bu ülkenin yarısından fazlasının ilgi 
odağı spordur. Çoğunluk futbol olsa 
da her branşta izleyicisi bulunur. Fakat 
son yıllarda ülkemizdeki faaliyetler 
sporun dışına çıkmış ve insanların 
nezdinde ‘’temiz’’ olduğu ciddi şekilde 
sorgulanmakta. Bekliyorum ha düzelir 
belki birileri işe koyulur da en büyük 
hobimizi sıkılmadan öfkelenmeden izleriz 
diyorum fakat nafile. En başta ormana 
birileri kül düşürmüş, rüzgârın etkisiyle 
yangın yayılmış orman yok olmuş, bekle 
itfaiye gelirse yeniden dikeriz fidanları…

Bu kötü faaliyet en çok, ilgilendiğim 
branş futbolda geçerli ne yazık ki. En 
basit örneği; bir kulüp başkanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bir taraf 
adına boy gösterip, ardından tartışmalara 
yol açan polemiklerin doğmasına 
sebep oluyor. Sonra onun takımı bariz 
hakem hatasıyla maç kazanınca, iş oraya 
bağlanıyor. İkisi aynı anda olmaz! Kişi, 
spor faaliyeti içerisinde yer alacaksa, siyasi 
organizasyonda bulunması yasaklanmalı! 
En baştan beri anlam veremediğim diğer 
konu; neden spor bakanı? Spor neden 
siyasi bir organa bağlı? Bende mantıklı 
bir açıklaması yok! Çünkü bakanı olunca, 
ülkenin iktidarı içerisinden biri seçilip 
başa geçiyor. Peki kriter? Ülke sporunu 
yükseltme adına, geçmişte neler başardığı 
konusunda kimsenin önceden belli fikirleri 
alınıyor mu? Kulüplere veya branşların 
başındaki başkanlara, bu kişi sporumuzu 
yönetirse muvaffak oluruz diye seçme 
hakkı veriliyor mu? Hayır tabii ki. Peki bu 
ne kadar adil?

Bakın, şu an görevde olan veya ondan 
önce bakanlığa getirilen kişiler yüzünden 
bu yazıyı yazdığımı düşünüyorsanız çok 
yanılıyorsunuz. Aklımdan ve gönlümden 
geçen durum, branşları içerisinde başarı 
yaşamış ve halk nezdinde kabul görecek 
kişiler yönetsin bu sporu! Örneğin Hidayet 
Türkoğlu. Yıllarca basketbolda ülkemizin 
gururu oldu. Basketbol federasyonu ama 
basketbol ile ilgili tüm kararları kendisi 
alamıyor! Çünkü son kararı bakanlık 
veriyor. Herkese soruyorum; Basketbolu 
Sayın Türkoğlu mu daha iyi bilir Sayın 

Kasapoğlu mu? Yine de gençliğini 
parkelerde çürütmüş, yaşlanmış ve başarılı 
kişiler Türk basketbolunu belli seviyelere 
getirdi. Avrupa kupalarında bayan erkek 
fark etmeksizin güzel derecelere imza 
atıyoruz. Keza voleybolda da öyle. Ya 
futbolda?

Laiklik nedir? Dekolte giyinip alkol ile 
poz vermek değildir bak çıkarın onu 
aklınızdan! Din ve Devlet işlerinin 
birbirinden ayrılması. İşte buna benzer 
bir maddenin spor için anayasaya dahil 
edilmesi lazım! Sporu devlet işlerinden 
ayırın! Eğer böyle devam ederse, Göksel 
Gümüşdağ tarzı yöneticiler çoğalacak! 
Karşısındaki taraf haksızlığa uğrayınca, 
insanlar ‘’sandıkta görüşürüz’’ diye 
sosyal medyadan tepki göstermeye 
devam edecek! Hatta stadyumlarda 
‘’damat’’ diye imalı şekilde bağıracaklar 
ve polemik konuları sürekli spor dışına 
çıkacak… Milletvekillerinin, bir takımın 
formasını giyip meclis önünde sözüm 
ona hak savunması nedir Allah aşkına? 
Futbolda rahatsızlığım hat safhada çünkü 
bu branşta akıl almaz paralar dönüyor. 
O yüzden futbolda şaibeli durumların 
ardı arkası kesilmiyor. İnsanları kin ve 
nefrete sürükleyen hakem kıyafeti giymiş 
profesyoneller, doğru organizasyonlar 
içerisinde barınamazlar!

Silahım olsa hakemi vururdum diyen 
şahsı kim korudu? Hala nasıl spor faaliyeti 
içerisinde? Futbol federasyonu başkanı 
nasıl seçiliyor? Bir takımda yöneticilik 
yapması, Türk futbolunun patronu olması 
için yeterli mi? Önce Yıldırım Demirören 
şimdi Nihat Özdemir… Başta din işleri 
konusunda örnek verdiğim gibi, spor 
bakanı değil spor başkanı olsun. Onu 
siyaset değil, spor konusunda branş fark 
etmeksizin, belli derecelere ulaşmış kişiler 
belirlensin ve öyle seçilsin.

Bu yazdıklarım bir yerlerde duracak. 
Eğer spor ve siyaset ayrılmazsa, yukarıda 
verdiğim örneklerin hepsi gerçekleşecek 
fakat iş işten geçmiş olacak. İyi niyete 
ihtiyacımız var! Ne yazık ki bu düzende iyi 
niyet beklemek hayalcilikten öte…
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Türk Kızılayın Barınma Sistemleri Fabrikası’nda sona 
yaklaşılıyor
Malatya’da 1989’da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki 
Vagon Onarım Fabrikası ve arazisinde, Türk Kızılay tarafından 100 milyon 
liralık yatırımla kurulacak Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında sona 
yaklaşıldı.

Türk Kızılayın Malatya’da inşası devam eden 37 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Barınma Sistemleri 
Fabrikası’nda, afet barınma sistemlerinin yanı sıra okul, sosyal yaşam alanları ve sahra hastane gibi yapılar 
imal edilecek.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın, AA muhabirine, Barınma Sistemleri 
Fabrikası’nın inşasını ekim ayında bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Fabrikada üretim amacıyla kullanılacak makinelerin yerli olmasına özen gösterdiklerine işaret eden Yalçın, 
“Biz gerek üretim aşamasında gerek fabrika kurulduktan sonra kullanacağımız malzemelerde, üretim 
yapacağımız makinelerde yerli ve milli ürünlerle üretim yapmaya çalışacağız. Projelerimizi tamamen 
Türkiye’nin içinden karşılayacağımız ürünlerle yapacağımız bir çalışma içerisindeyiz. Biz burada aslında 
teknoloji üreteceğiz, yaşam teknolojisi üreteceğiz diyebiliriz.” dedi.

“Çok güzel bir sistem üretme hazırlığındayız”

Yalçın, fabrikada afet barınma sistemlerinin yanı sıra sosyal yaşam alanları da üretileceğini belirterek, 
“Fabrikada, ucuz, hızlı, çevresel, sağlıklı yapılar, yaşam alanları üreteceğiz. Geri dönüşümü olabilecek 
malzemelerle kullanacağımız çok güzel bir sistem üretme hazırlığındayız.” diye konuştu..
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Çanakkale’deki orman yangınına tarım arazisinde 
yakılan ateşin neden olduğu iddiası araştırılıyor
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda ilk belirlemelere göre 450 hektar ormanlık 
alanda zarara yol açan yangına, bir tarım arazisinde yakılan ateşin neden 
olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale’nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde geçen pazartesi başlayıp 20 saatte 
kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Orman ve jandarma teşkilatlarına bağlı uzman ekiplerin, iddiaları da göz önüne alarak yangının sebebine 
ilişkin rapor hazırlayacağı, ardından adli sürecin başlayacağı öğrenildi.

Yangının, Ilgardere köyü yakınındaki bir tarım arazisinde yakılan ateşin ormana sıçramasıyla çıktığı iddiası 
üzerinde durulduğu ifade edildi.

Soğutma çalışması sürüyor
Öte yandan, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda ekip, Ilgardere ile 
Yalova köyleri yakınında etkili olan yangınla ilgili aralıksız mesai yapıyor.

Alevlerin, ekili ve dikili tarım arazilerine de büyük zarar verdiği bölgede dün akşam havanın kararmasıyla 
havadan soğutma çalışmalarına ara veren ekipler, günün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti. Karadan 
yürütülen çalışmalar ise gece boyunca sürdü.

Yangının kontrol altına alınmasından sonra soğutma faaliyetine katılan işçiler ve teknik ekipler, siyah 
duman ve küllerin içinde tek bir ağacın daha zarar görmemesi için mücadele veriyor.

Özel kıyafetleri, gözlük ve miğferleri ile yaklaşık iki gündür çalışan ekipler, bölgeyi tamamen soğutarak 
ateş ve dumandan arındırmayı hedefliyor.
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ÖSYM başkanı olduğum günlerde yakın bir arkadaşımla telefonla konuşuyordum. Konuşmanın sonuna doğru 
“amcası, yanımda sana bir diyeceği olan birisi var, sabırsızlanıyor, telefonu kendisine veriyorum” diyerek, telefonu 
2017 yılında üniversite sınavlarına hazırlanan kızına verdi. Telefondaki ses, eline şikâyet fırsatı geçirmenin heyecanı 
ve kaygı dolu bir sesle ve tüm arkadaşları adına “Ömer amca, üniversiteye giriş sınavını ne zaman kaldıracaksınız? 
Sınava hazırlanmaktan gençliğimiz gitti, hayatımız mahvoldu” deyiverdi. Üniversiteye hazırlanan gençlerin 
birçoğunun ruh halini özetleyen bir ifadeydi bu.

“Aaa… haberin yok mu? Sana yetişmedi ama önümüzdeki yıldan itibaren üniversiteye giriş sınavını kaldıracağız, 
artık bu yıl son kez yapacağız” dedim. Kısa bir sessizlikten sonra biraz hayret biraz meraklı bir tonla “gerçekten mi, 
duymadıydım” dedi. “Henüz açıklanmadığı için duymamışındır. Ama bir sorun var onu çözmeye çalışıyoruz” dedim 
emin  bir tavırla. “Sınavı kaldırdıktan sonra üniversiteye girişteki yeni sistemi tam olarak belirleyemedik henüz. Onu 
da tamamlayınca bu kararı açıklayacağız. İsteyen herkesi istediği bölümde okutmak mümkün olmadığı için, yeni 
yöntemler üzerinde konuşuyoruz. ‘Orta öğretim okul notlarına göre yerleştirelim’ diyor bazı arkadaşlar; bazıları ise 
‘üniversiteleri tümüyle paralı yapalım, çok para veren en iyi bölümlere girsin, madem talep yüksek ücreti de yüksek 
olsun’ diyor; bazıları ‘kura çekelim, lise mezun oranına göre önce illere kota koyalım, toplam kontenjan sayısı kadar 
illerden rastgele aday seçelim, sonra da onları yine noter huzurunda kurayla kontenjanlara yerleştirelim’ diyor. 
Bazılarının daha uç görüşleri var, ‘mezunların isimlerine göre yerleştirelim, mesela bu yıl lise mezunlarından adı 
A ve G arası harfler ile başlayanlar arasından kurayla yerleştirelim, sonraki yıllar diğerlerini’…” diye devam ettim. 
Kısa bir sessizlik oldu, şaka mı yapıyorum yoksa ciddi mi, ayrıştırmaya çalışmasıyla geçti belli bir süre. Muhatabım 
o kısa sürede ne düşündü bilemiyorum ama “Ömer amca siz yine de sınav yapın, bence daha iyi” diyerek telefonu 
babasına verdi.
 

Prof. Dr. Ömer Demir/GÖRÜŞ - İyi ki sınav var!
İnsanın beşeri ve sosyal sermaye düzeyini tam ölçen araçlar geliştirilinceye kadar bilgiyi 
ölçmeyi sürdürmek akıllıca bir yol olarak görünmektedir. Ölçümdeki eksikliğin, sınav dışı takdir 
mekanizmalarının komplikasyonlarından az olacağı söylenebilir.
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Bu anekdot sınavlardan bunalan insanların “keşke sınav olmasa” serzenişlerinde sınavın olmaması halinde sınavın 
gördüğü işlevin yerine neyin ikame edileceğini pek düşünmediklerini güzel özetliyor.

Sınavlar hayatımızın önemli bir bölümünde ne yapacağımızı veya ne yapamayacağımızı belirliyor. Sadece sınava 
giren adayların değil, onların aile ve yakınlarının hayatını da büyük ölçüde sınavlar yönlendiriyor, biçimlendiriyor. 
Birçok ailenin günlük hayat akışı içindeki ev içi işbölümü, dost ve akraba ziyaretleri, eğlence ve tatiller doğrudan 
veya dolaylı biçimde aile fertlerinin sınav programına göre ayarlanıyor. Bazı aile fertleri sınava katılıyor bazı aile 
fertleri de sınav sürecinde resmi olarak görev alıyor. Örneğin YKS sınavlarına yaklaşık 2,3 milyon  aday katılıyor, 350 
bin kişi de sınavda görev yapıyor. Bu iki milyon adayın büyük çoğunluğunun aile fertlerinden en az biri de sınav 
günü lojistikte gönüllü olarak görevli. Yıl boyunca sınava hazırlık dönemlerinde de bazı aile büyüklerinin en kritik 
görevi, sınava hazırlanan aile bireylerinin hayatlarını kolaylaştırmak, onların çalışma zamanına göre diğer işleri 
planlamak oluyor. Ülkemizde merkezi sınavlar bu şekilde, nöbetleşe de olsa, her ailenin bir şekilde hayatına giren 
bir sosyal süreç. Belirli yaşlardaki kişiler bir araya geldiğinde hep sınav ve ilişkili konuları konuşuyorlar. Herkesin 
kendisi veya yakınları için unutulmaz bir sınav hatırası var. Çünkü iyi öğrenim veya iyi bir iş için bir şekilde merkezi 
sınavlarda yarışmak gerekiyor. Hangi evrede olursa olsun yarışma birilerine imkân sunarken birilerini de kenara iter. 
Yarışın doğasında var bu ve sonunda herkesin kazandığı bir yarış mümkün değil. Yarış, kazanma potansiyeli yüksek 
olanlar tarafından daha çok istenmekle birlikte, sonucun meşru görülmesine katkısı nedeniyle kazanamayanlarca 
da kabul görmektedir. Bu yüzden ülkemizde merkezi sınavlar günden güne yayılmakta, bir yandan “sınav cenneti 
olduk” gibi eleştiriler sıralanırken diğer yandan yeni sınavların hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Sınav tabirinin başında “merkezi” sıfatının ülkemiz bakımından ayrı bir önemi vardır. Çünkü ülkemiz pratiği 
bakımından görev veya pozisyonlara seçimde kayırıcılığın önlenmesi ve nesnelliğin sağlanmasında, yazılı sınavlar 
sözlü değerlendirmelere göre, merkezi sınavlar ise merkezi olmayanlara göre, bazı eksiklikler olsa dahi, daha 
yüksek düzeyde meşruiyete sahiptir.

Aileler, ilk ve orta öğretim düzeyindeki sınavlarda başarılı olursa daha iyi okullarda okuma ve dolayısıyla iş 
sınavlarında da daha başarılı olma şansı yakalayacakları umuduyla çocukları için sınava hazırlık kursları peşinde 
koşuşturmaya ilkokul çağlarında başlamaktadır. Çocuğun bu “şansı” yakalayabilmesi, sınav konusunda “bilgili” ve 
“bilinçli” bir ailede doğması ile yakından ilgilidir. Şayet aile bu konuda yetersiz kalırsa imdada deneme sınavları 
yetişmektedir. Yarışlarda umut vadeden adaylar birileri tarafından tespit edilip daha ağır yarışlara hazırlanmak üzere 
seçilip “ödüllendirilmektedir”. 

Sınav odaklı bu hayat akışının yarattığı yeni ekonomiyi, birçok kişinin bu yolla hayatını kazanmasını, hayatın olağan 
akışında içinde yaşadıkları insan grubu dışında özel seçilmiş bir grup içinde sürekli referans noktaları yükseltilerek 
motive edilmelerinin insanların ne derece başarılı veya mutlu olmalarına katkı sağladığını tartışmak kuşkusuz 
yararlı olur. Ancak bunu başka bir yazının konusu yapmak gerekir.

Sınav ve Meşruiyet

Açık uçlu, çoktan seçmeli veya sözlü olsun, sınav, bir toplumdaki işleri kimlerin yapacağını ve karşılığında ne 
alacağını belirlemek üzere insanoğlunun bulduğu en akılcı araçların başında gelir. İlk bakışta “hangi işleri kimler 
yapacak” sorusuna soyut bir ilke olarak “en layık olan” veya “durumu en uygun olan” cevabını vermek çok uygundur 
ama totolojik nitelik taşıdığı için içeriği boştur. Totolojik olmayan cevap “en layık olanın” belirlenmesinde izlenecek 
somut yolun betimlenmesidir. Farklı pozisyonlardaki insanların uzlaşma aradığı konulardaki soyutluk düzeyi 
arttıkça uzlaşmanın arttığı, yani soyutluk düzeyi artıkça uzlaşmanın kolaylaştığı, konu somutlaştıkça ihtilafların ve 
çatışmaların çoğaldığı çok iyi bilinen bir durumdur. Bu yüzden soyut kurallar üzerinde uzlaşmak çok zor olmaz. 
Herkes adalet, hakkaniyet, eşitlik sağlanması konularında tam bir mutabakat gösterir. Ama konu somut olarak 
neyin adalet veya hakkaniyet olduğuna gelince işler karışmaya başlar.
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Bu bağlamda konumuza dönecek olursak, bir işe 
veya pozisyona en çok layık olanın kim olduğunu 
belirlemede de insanlık yüzyıllar içinde farklı 
yöntemler denemiştir. Tarih boyunca, aşağı yukarı 
bütün toplumlarda, soyluların ve varlıklıların 
değerli toplumsal pozisyonlar için daha çok 
liyakatli görülmesi sık rastlanır bir durumdur. 
Soylu ve/veya varlıklı olanların toplumsal 
pozisyonları domine etmesi uzun zaman yaygın 
toplumsal taban bulmuş, meşru görülmüştür. 
Muhtemelen “koskoca kralın oğlu varken biz 
kim oluyoruz ki” duygusu, birçok yetenekli kişiyi 
tehlikeli çatışmalara karışmaktan korumuş, 
hayatlarını kurtarmıştır. Geçmişin kurallarının 
görece belirsiz olması nedeniyle güç ve statü 
kavgalarının şimdikinden daha zor olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak toplumsal pozisyonlar 
çeşitlenip arttıkça, dağıtılan pozisyonların uygun 
biçimde dağıtıldığının geniş kitleler tarafından 
kabullenilmesi eskisi kadar kolay olmamaktadır. 
Soyluluk ve servet yanında liyakat da pozisyon 
dağıtımında üzerinde büyük oranda uzlaşılan 
önemli soyut ilkelerden biridir. Ancak içinin nasıl 
doldurulacağı somuta inildikçe tartışmalı hale 
gelmektedir. 

İnsanlık tarihi göz önüne alındığında, liyakati 
betimlemede kullanılan görece yeni araçların 
başında, alınan formel eğitim ya da sahip olunan 
bilgi düzeyi gelir. Bildiğini yeni kuşaklara aktarma 
anlamında eğitim ve tecrübe aktarımı insanlıkla 
yaşıttır ama asgari müfredatın herkese verildiği 
kitlesel eğitim çok yakın zamanların gerçekliğidir. 
Bu yüzden insanoğlu, yazının icadından sonra 
da, uzun zaman okuma yazma bilmeden, kitaba 
dayalı bir eğitim almadan yaşamıştır. Okuma 
yazma bilenler küçük bir azınlık olmuş, herkesin 
okuyup yazacağı bir eğitim sistemi uzun zaman 
gereksiz addedilmiş, sistematik bilgi edinme 
ve beceri geliştirme, imtiyazlı küçük gruplarla 
(çoğunlukla da dini özelliği olan) sınırlı kalmıştır. 
Eğitimin yaygınlaşması, toplumsal pozisyonlara 
adaylar arasında eğitimle birlikte kazanılan 
özelliklere bağlı seçim yapılmasını gündeme 
getirmiş, bunun sonucu olarak da eğitimle 
kazandırılan bilginin ölçülmesi için külliyatlı 
bir sınav kültürü ortaya çıkmıştır. Sınav kültürü 
ise ülkeler arasında farklılık göstermektedir. 

Bazı coğrafyalarda merkezi sınavlar daha çok 
ilgi görürken diğerlerinde eleme daha alt 
kademelerde yapılmaktadır.

İnsanların iş görme kabiliyetlerini ölçmede 
geliştirilen yöntemler, büyük oranda ölçekle ilişkili 
olarak meşruiyet kazanmaktadır. İki kardeşten 
hangisine hangi sorumlulukların verileceğine 
karar vermek isteyen aile büyükleri, bunun için 
başkaları tarafından yapılan bir sınava pek ihtiyaç 
duymaz. Ama onlarca kişinin taliplisi olduğu bir 
kamusal iş veya pozisyon için değerlendirme 
yapacaklar için aynı şey söylenemez. Bu yüzden 
eğitim kitlesellik kazandıkça daha çok kişi istenen 
vasıfları elde ettiğini düşündüğü için toplumsal 
pozisyon seçiminde meşruiyetin sağlanmasında, 
güvenilir sınavlar önem kazanmaya başlar. 

Her şeyi Ölçelim Derken 

İnsanların iş görme becerilerini sosyal ve beşeri 
sermaye olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz. 
Beşeri sermeye bilgi, beceri ve deneyimi, sosyal 
sermaye ise iş ve işlemlerde sabır ve sebat 
göstermeyi, sorumlulukların gereğini tam olarak 
yerine getirmeyi, güvenilir ve işbirlikçi olmayı,  
beşeri sermayenin tam kapasite kullanımı için 
gerekli gayretin gösterilmesini ifade eder. 

Toplumsal pozisyonları herkesi memnun 
edecek ve taraflar üzerinde kargaşa ve gerginlik 
yaratmayacak sınav dışı bir yöntemle dağıtmak 
mümkün müdür? Yüksek vasıf gerekmediği 
düşünülen pozisyonlar için kura çekmek görece 
uygun bulunan bir yöntemdir. Ancak adaylarda 
aranan vasıflar karmaşıklaştığında kura çekmenin 
meşruiyet algısı düşmeye başlar.
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Kuruluşunun 75. yılında Birleşmiş Milletler ve Türkiye
BM’nin artık bugün dünyamızın karşı karşıya olduğu salgınlar, iklim 
değişikliği, açlık, terör konularında insanlığın hayrına çözümler üretemediği 
veya üretmemek üzere kurulduğu ortaya çıkmıştır.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) gündemine gelen konularda olabildiğince aktif katkı sağlamaya 
gayret göstermektedir. Türkiye tarihi ilişkileri ve bölgesel konumundan dolayı birçok konuda yapıcı 
ve uzlaştırmacı bir rol oynamak suretiyle ciddi katkılar vermektedir. BM’nin uluslararası barışı koruma 
konusundaki rolünü her fırsatta dile getiren Türkiye, aynı zamanda BM’nin bu rolünü yeterince yerine 
getirmediği Filistin, Keşmir gibi konuları da hiç çekinmeden dile getirmektedir.

Türkiye BM’nin kurucu üyelerinden biri. BM’nin kurucu antlaşması niteliğindeki BM Şartı, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülke tarafından 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco’da imzalandı. 
Dışişleri Bakanı Hasan Saka başkanlığındaki Türk heyeti burada BM Antlaşması ve Uluslararası Daimî 
Adalet Divanı Statüsü’nü imzaladı. Daha sonra, Polonya’nın da söz konusu şartı imzalamasıyla, kurucu üye 
devletlerin sayısı 51’e yükseldi. BM bünyesindeki seçimlerde eşit ve dengeli temsil ilkesinin uygulanması 
çerçevesinde tesis edilmiş olan coğrafi gruplardan Batı Avrupa ve Diğer Ülkeler (WEOG) grubunda 
bulunuyor. Türkiye hem WEOG hem Asya Grubu’nun çalışmalarına katılmakla birlikte, seçimler söz 
konusu olduğunda sadece WEOG üyesi olarak addedilmekte.

Türkiye’nin BM bütçesi ve kurumlarına katkısı artıyor

Dışişleri Bakanlığının verilerine göre üye devletler, BM bütçesine ekonomik gelişmişlik düzeyleriyle 
orantılı zorunlu katkı sağlamak zorunda oldukları için ülkemizin BM bütçesine zorunlu katkı payı 2012 
yılında yüzde 0,617 iken, 2013 yılında yüzde 1 seviyesini aşarak BM bütçesinin yüzde 1,328’ine ulaşmıştır.
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Böylelikle Türkiye BM’ye en fazla katkıda bulunan 
ülkeler arasında 25. sıradan 16. sıraya yükselmiş; bu 
çerçevede BM’nin etkin şekilde çalışması yönünde 
faaliyetlerde bulunan ve idari/mali konularda görüş 
birliği içinde olan ülkelerin katıldığı gayriresmi bir 
oluşum niteliği taşıyan Cenevre Grubu’na da Mayıs 
2014’te üye olmuştur.

Türkiye, 1951-1952, 1954-55,1961 ve 2009-2010 
dönemlerinde BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği 
yaptı. 2011 yılında BM 4. En Az Gelişmiş Ülkeler 
Konferansına, 2016 yılında Dünya İnsani Zirvesi’ne 
ev sahipliği yaptı. Türkiye, BM’nin birçok Barışı 
Koruma misyonunda da asker-sivil birçok personelle 
yer aldı. Kore, Somali, Bosna-Hersek, Kosova, 
Liberya, Haiti, Arnavutluk, Makedonya, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Irak, Libya, Afganistan, 
Lübnan, Gürcistan, Filistin, Doğu Timor başta olmak 
üzere birçok ülke ve bölgede Türkiye, Barış Gücü 
Misyonlarına katkı sunmuştur.

BM’yle ilişkilerimizde son yıllarda yaşanan ilerlemeler 
neticesinde, Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta 
Doğu, Kuzey Afrika gibi bölgelere yakınlığı, ulaşım 
kolaylığı, ekonomik, finansal ve kültürel açılardan bir 
merkez olması gibi sebeplerle, İstanbul’un BM için bir 
merkez haline dönüştürülmesi düşüncesi de BM’ye 
yönelik politikamızın ana unsurlarından biri olarak 
ortaya çıkmıştır. BM Nüfus Fonu’nun (UNFPA) Doğu 
Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi, BM Kalkınma 
Programı’nın (UNDP) Uluslararası Kalkınmada Özel 
Sektör Ofisi, UNDP Avrupa ve BDT Bölge Ofisi, BM 
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi’nin 
(UN WOMEN) Avrupa ve Orta Asya’dan sorumlu 
bölgesel ofisleri İstanbul’a taşınmıştır. En Az Gelişmiş 
Ülkelere (EAGÜ) yönelik Teknoloji Bankası da Gebze’de 
faaliyet gösteriyor. İstanbul’un ayrıca önümüzdeki 
dönemde BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’nun 
(IFAD) Ülke-Bölge Ofisi ile BM Kalkınma Eşgüdüm 
Ofisi’nin (UN-DCO) dünya üzerinde açılacak beş bölge 
ofisinden birine ev sahipliği yapması öngörülüyor. 
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
Orta Asya Alt Bölge Ofisini Türk hükümeti tarafından 
FAO’ya tahsis edilen binada 11 Temmuz 2007 tarihinde 
Ankara’da açmıştır. Türkiye Dünya Gıda Programı’nın 
(WFP) en fazla gıda alımı yaptığı ilk 30 ülke arasındadır.

Bozkır’ın seçilmesi Türkiye’ye güvenin işareti
2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 
Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “Bugün burada 

sadece bir kısmını ifade edebildiğim kriz başlıklarının 
tamamından doğrudan veya dolaylı etkilenen 
bir ülke olarak, insanlığa karşı sorumluluklarımızı 
yerine getirmeye devam edeceğiz. Adalet, ahlak, 
vicdan temelinde yeniden yapılandırılacak bir BM ve 
özellikle de Güvenlik Konseyi, insanlığa yeniden umut 
verecektir. Türkiye olarak, bu konuda atılacak her adımı 
desteklemeye, buna katkı vermeye hazırız” dedi ve 
Türkiye’nin 75’inci Genel Kurul Başkanlığı görevine 
talip olduğunu ifade etti. Bu görev için de Volkan 
Bozkır aday gösterildi.

193 ülkenin temsil edildiği BM’de yapılan oylamada 
Türkiye’nin adayı Avrupa Birliği eski Bakanı ve 
Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Büyükelçi Volkan Bozkır 192 ülkeden 178’inin oyunu 
alarak seçildi. Volkan Bozkır’ın seçilmesi Türkiye’nin 
ortaya koyduğu politikaların ve BM’nin yapılanması 
başta olmak üzere dile getirdiği konuların tüm 
dünya devletleri tarafından da desteklendiğini 
göstermektedir. Volkan Bozkır’ın seçilmesinden de 
görüleceği üzere Türkiye’ye olan güven zirve yapmış 
durumdadır. Türkiye tarihi bir rolü üstlenmiştir. Bu 
noktada Büyükelçi Volkan Bozkır’ın oynayabileceği 
en önemli rol, üye ülkelerin sürekli temsilcisi olanlarla 
yapacağı görüşmelerde, onları, BM’nin yeniden 
yapılanmasını gündeme alınmasını dile getirmeleri 
konusunda ikna etmesi olacaktır. Volkan Bozkır’ın 
bu makama seçilmesi aynı zamanda BM’de bir Türk 
vatandaşının üstlendiği en üst düzey görev olarak 
tarihe geçmiştir. Daha önce, Türkiye 1932 yılında 28 
üyenin imzasıyla Milletler Cemiyeti’ne davet edilmiş ve 
1937 yılında da Milletler Cemiyeti’ne başkan olmuştur. 
Türkiye adına başkanlığı Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü 
Aras üstlenmiştir. Milletler Cemiyeti İkinci Dünya 
Savaşının çıkmasına engel olamamış ve savaşla birlikte 
dağılmıştır.

BM’nin ve dünya düzeninin yeniden yapılanma ihtiyacı

BM’nin artık bugün dünyamızın karşı karşıya olduğu 
salgınlar, iklim değişikliği, açlık, terör konularında 
insanlığın hayrına çözümler üretemediği veya 
üretmemek üzere kurulduğu ortaya çıkmıştır. 
Zaten küresel sistemin Batı’nın tahakkümü altına 
girmesinden sonra dünyada kan ve gözyaşının hâkim 
olduğu bir gerçektir. Buluşlarıyla insanoğlunun yıkım 
gücünü artıran bir kişi olarak bilinen ve öldüğünde 
“Ölüm taciri öldü! (Le marchand de la mort est mort) 
şeklinde gazete manşetlerine konu olan
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dinamitin mucidi İsveçli kimyager ve mühendis Alfred Nobel gibi, bu kanlı medeniyetin kurucuları 
adına “barış ödülleri” oluşturulması, kan ve gözyaşı üzerine kurulu bugünkü dünyanın karakterini 
yansıtmaktadır.

Dünyada yeni bir düzen şimdiye kadar her zaman küresel çapta meydana gelen savaşlar sonrasında 
galip devletlerin tahakkümü altında kurulmuştur. Bu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini takip 
edecek sürecin galibinin ise insanlık olacağını umuyoruz. Kendi milletlerinin sağlıklarını düşünmek ve bu 
alana yatırımlar yapmak yerine askerî yatırımlara yoğunlaşıp, adeta, “yarın dünyanın hangi ülkesini ateşe 
versem” diye düşünen BMGK üyesi ülkelerin artık bu dünyaya söyleyeceği bir söz kalmamıştır.

Ahlâksız teknolojik gelişmenin kontrol edilmesi, genom teknolojisini kullanarak insanoğlunun neslini 
ifsat eden çalışmaların engellenmesi, küresel aşı ve ilaç mafyasına karşı bir duruş ortaya konması, 
dijitalleşme terörüne karşı insan hak ve hukukunun mahremiyetinin korunması, insanoğlunu dijital 
yöntemlerle kontrol etmek isteyen mekanizmaların faaliyetlerinin sınırlandırılması gerekmektedir ve eğer 
bunlar yapılamazsa insanoğlunu nihai felaketlere sürükleyecek süreçlerin geldiği izahtan varestedir.

BM ve onun yan kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) insanlığı koruyamamıştır. Ve bu küresel salgın 
savaşında dünya sistemi çökmüştür. İnsanlık tarihinde belki de ilk defa dünya yavaşlamıştır. İlerlemeci 
evrimci tarih anlayışının ürünü olan haz ve hız dünyası bir anda çökmüştür. Küresel çaptaki dünya 
savaşlarında bile bu kadar bir yavaşlama olmamıştır. O zaman bunun bir neticesi olarak dünya yeniden 
kurulmalıdır. Hakkaniyete dayalı yeni bir dünya düzeni kurulması için BM’nin mevcut yapısı acilen 
değiştirilmelidir. İnsanlığın kaderinin sınırlı sayıda ülkenin eline bırakılamayacağı bir kez daha aşikâr 
olmuştur.

Türkiye’nin durumu

Sömürgeci Emperyalist Batılıların bütün dünyayı tahakkümleri altına alma isteklerinden dolayı Birinci 
Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasında Türkiye’nin bir payı yoktur. Dahası, Cemiyet-i Akvâm’ın kurulmasında 
ve bu yapının da bir dünya savaşı çıkmasına engel olamamasında da bir dahli olmamıştır. Şu anda 
insanlığı kilitleyen, evlerine kapatan bu salgının müsebbibi de Türkiye değildir. Türkiye Kovid-19 sonrası 
için yeni bir dünya düzeni kurulmasını talep etmeye en fazla hak sahibi ülkedir.

Özellikle Kovid-19’la mücadele çerçevesinde dünyada ayrım yapmadan 125 ülkeye yardım gönderen 
Türkiye bütün dünyanın takdirini kazanmış, aynı zamanda da küresel çapta yapabilecekleri konusunda 
kapasitesini de ortaya koymuştur.

Türkiye, bu süreçte dünyada açık bir ajandayla yapacağı çalışmaları ilân eden ve yapan, insani yardım 
konusunda gayrisafi milli hasılasına göre dünya birincisi, insani yardımı etnik-dini-siyasi hiçbir şekilde 
ayrım yapmadan yapan ve mazlum coğrafyaların sesi olan bir ülke olarak yeni bir paradigma sunmalıdır. 
Türkiye’ye tarihi bir rol düşmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü Türkiye 
Kovid-19 sonrasında daha fazla seslendirmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gelin, insanlığın tamamının 
huzurlu geleceği için bu sorunu bir an önce adalet temelinde bir çözüme kavuşturalım” teklifini ve “Karşı 
karşıya olduğumuz her küresel meselede adil, hakkaniyetli, vicdanlı çözümler bulabileceğimizin mümkün 
olduğuna inanıyorum. Herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes 
için huzurlu ve güvenli bir gelecek” söylemini Türkiye masaya artık daha güçlü bir şekilde sürerek BM’nin 
yeniden yapılanmasına dair talebimizi ön planda tutmalıdır.
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Savunma sanayisinde yeni Türk-ABD ortaklığı

Masttech Elektromekanik Sistemleri ve Molekulas 
İleri Mühendislik Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Koray Gökalp, AA muhabirine, savunma sanayisi ve 
telekominikasyon gibi sivil alanlarda kullanılan “mast” 
adı verilen teleskopik yükseltme sistemlerini üretmek 
için geçen yıl faaliyete başladıklarını söyledi.

Türkiye’de savunma ve havacılık sanayisinde önde 
gelen mühendislik şirketlerinden Molekulas’ın hakim 
ortaklığında, teleskopik taşınabilir direkler, aydınlatma 
sistemleri ve ekipmanları üreten, bu alanda dünyanın 
en büyük şirketi olan Will-Burt ile teknoloji ve savunma 
alanlarında dünyanın önde gelen firmalarının 
temsilciliğini yürüten Orbis Teknoloji ile ortaklık 
yaptıklarını anlatan Gökalp, şunları kaydetti:

“Geçmişte ABD şirketleriyle Türk şirketlerinin 
ortaklıklarının arka planında aslında Türkiye’deki 
pazardan pay alma amacı yatmaktaydı. ABD ve Türk 
şirketlerinin savunma sanayisindeki ortaklıkları off-set 
ve zorunlulukla başlamıştır. Türkiye’nin ülkede yaptırım 
yapılmasını istemesi, yerlileştirme yükümlülükleri 
sunması, mal satmak isteyen ABD’li şirketlerin ülkede 
ortaklıklar kurmasını gerektirmiştir. Burada ise böyle bir 
şart yok. İşin ilginci, müşteri portföyünün de yüzde 95’i 
yabancı. Türkiye’de artık iyi bir mühendislik altyapımız 
var, mühendislik anlamında ortak bir dil kullanıyoruz, 
mühendislik ve üretim maliyetimiz düşük, savunma 

sanayisinin istediği kalitede üretim yapabiliyoruz. Tüm 
bunlar da bu ortaklığa kapı araladı.”

Will-Burt’ün 100 yıllık bir geçmişle dünya pazarına 
hakim olduğunu dile getiren Gökalp, bunun yanında 
Türkiye’nin ABD’nin giremediği kimi pazarlara girebilme 
kabiliyeti bulunduğunu belirtti.

Bu yıl yapacakları üretimin tümüyle ihraç edileceğini 
vurgulayan Gökalp, “Masttech dünya şirketi olarak 
doğdu. Faaliyetlerini başarıyla sürdüren mühendislik 
şirketlerimiz de varken zor ikna olan biz olduk ve 
ortaklık hayata geçti.” dedi.

Üretim temmuzda başlıyor
Gökalp, kısa süre önce Sincan’daki Ankara Sanayi Odası 
1. Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikanın kurulumunu 
tamamlayıp pilot üretime başladıklarını, Will-
Burt’ün hali hazırda üretmediği bir mast ürün grubu 
geliştirdiklerini bildirdi.

Koray Gökalp, temmuz-ağustos aylarında testlere, 
eylül-ekim aylarında ise Türkiye’de ilk olacak ürünlerin 
üretimine başlayacaklarını kaydetti. Bunun yanında 
Will-Burt’ün daha önce tasarlanan ürünlerini de 
üreteceklerini anlatan Gökalp, bu üretimlerin ise 
temmuz ayında başlayacağını, mevcut tasarımlara daha 
gelişmiş özellikler kazandıracaklarını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında son dönemde savunma sanayisi alanında F35 projesi özelinde 
yaşanan sorunlara rağmen iki ülke şirketleri küresel pazarları hedefleyen yeni bir ortaklığı 
hayata geçirdi.
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Devlet Politikası Demek...
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Türk devletimiz, Türkiye’miz 
eğer Doğu Akdeniz’i ele geçirirse 
olacakları kaleme alayım dedim.

Öncelikle son 60 yıldır uykuda 
olan devletimiz kabuğunu kırmış 
olur. Zaten son 10 yıldır bunu 
çok iyi kırdık. Arap dünyasına 
tekrar gözdağı vermiş oluruz. 
Bu coğrafyanın bizler tarafından 
yönetildiğini tekrar hatırlatmış 
oluruz.

Gücümüze güç katarız ki, bu en 
önemlisi olur. Sadece sınırları 
içinde hareket eden bir ülkeden 
ziyade tüm çevresini yöneten ve 
adımlar atan geniş etki ağı olan 
bir ülke oluruz.

Son 10 yıldır devletimiz çok iyi 
politikalar yürütüyor.

Doğu Akdeniz başta olmak üzere 
ülkemizin temel ihtiyacı olan 
petrol rezervlerine doğru hamle 
üstüne hamle yapılıyor.

Kerkük ve Musul ne zaman 
ülkemize katılır bilmem. Lakin 
görünen köy kılavuz istemez. İki 
Türkmen kenti Kerkük ve Musul 
bir gün mutlaka Misak-ı Milli 
sınırlarımıza katılacaktır.

Irak diye bir millet tarih boyunca 
hiç olmadı. Azerbaycan diye bir 
millet hiç var olmadı.

Kabul etmediğimiz Sevr 
anlaşmasını gereği topraklara 
yeni milletler türettiler. Ve biz 
gücümüz azaldığı için buna ses 
çıkaramadık.

Tarihte nerede yazıyor 
Azerbaycan milleti veya ırkı şunu 
yaptı. Irak milleti şunu yaptı vs 
gibi...

Azerbaycan milleti Türk’tür. 
Irak aşiretleri araptır. Tabi ki 
coğrafyamızda yer alan Kürt halkı 
da, Orta Doğu ülkelerine yayılmış 
bir millettir.

Nitekim devletimiz yürüttüğü 
politikalar ile Osmanlı zamanında 
sahip olduğumuz topraklara 
baskı uyguluyor. Ve biz sabır taşı 
arşa değen bir milletiz. En iyi 
yanımız ise beklemesini biliyoruz.

Büyük balık, küçük balığı yer. 
Doğanın kanunu budur. Bu gidişle 
Irak diye olması gerekmeyen 
bir ülke tekrar bizim olabilir. 
Tekrar Körfez’e açılabiliriz. 
Katar ile deniz sınırı yapabiliriz. 
Azerbaycan bize katılabilir lakin 
Rusya’da yönetim boşluğuna 
denk getirilmeli bu olay... Orta 
Asya’daki Türk devletleri ile 
kademeli anlaşmalar ile birleşim 
şimdiden başlatılmalıdır.

Yunanistan diye bir ülke 50 
yıl içinde olmayabilir. Bunu 
Yunanlılarda görüyordur illa ki.. 
Dolayısı ile can veren bir insanın 
doğası gereği son çırpınışını 
Yunanistan’dan da  bekliyorum. 
Ve bu son hamlesini Rusya ile 
birlikte atacaktır.

İlerleyen zamanlar Türkiye’miz 
için ışık dolu görünüyor. Tabii 
eğitim ve üretimi ihmal etmez 
isek..!
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Soğutma teknolojisi küresel ısınmaya neden olmamalı

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) 
Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, soğutma teknolojisinin 
yaşam ve toplum için önemini duyurmak, farkındalık 
yaratmak için kutlanan 26 Haziran Dünya Soğutma 
Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yıl soğuk 
zincirin, gıda ve sağlık için vazgeçilemez yeri olduğunu 
belirtti.

Soğutmanın sağlık, çevre ve iklim değişimine etkilerine 
dikkati çeken Prof. Dr. Karaosmanoğlu, dünyanın 
sürekli ısınan kocaman bir akvaryum olduğunu 
vurguladı.

Evlerdeki klimalar ile büyük bina ısıtma-soğutma-
hava iyileştirme, endüstri ve tedarik zinciri soğutma 
sistemlerinde iklimlendirme maliyetinin en büyük 
kısmının enerji bedeli olduğunu aktaran Prof. Dr. 
Karaosmanoğlu, şu bilgileri verdi:

“Enerji, dünyamızın küresel sıcaklık artışına neden 
olan sera gazlarının en büyük kısmının da sebebidir. 
Enerji üretip, tükettikçe dünyamız ısınır, iklim 
değişir. Son iki ayda yaşadığımız aşırı sıcak, sel, 
taşkın, hortum gibi olaylarla günlük ve endüstriyel 
yaşamımız olumsuz etkilenir. Dünyamız, üçte 
ikisi su dolu kocaman eşsiz bir akvaryum. Bitki-
hayvan-mikroorganizmalarla paylaştığımız güzelim 

gezegenimizi, akvaryumumuzun atmosferini 
ısıtamayız, ısıtmamalıyız.”

“Endüstriye soğuğun gücünü sunan sektör 
gezegenimizde küresel ısınmaya neden olmamalı”
İklimlendirme sektörünün, soğuğun gücünün 
mekanlara, endüstriye sağladığı konfor ve 
işlevselliğin vazgeçilmez olduğunu belirten Prof. Dr. 
Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

“Soluduğumuz iklimlendirilmiş hava evimizde, 
işimizde, hastanelerde bize sağlık ve hijyen 
sunarken, endüstriyel üretimlerde, ürün tedarik 
zinciri yönetiminde soğutma teknolojisi önemlidir. 
Sözün özü iklimlendirme mühimdir. Soğuk zincirinin 
yaşamdaki, gıda ve sağlık güvenliğindeki yerini, 
tarladan sofraya gıda ile ilaç, aşı, kan, organ taşınması 
ve depolanmasındaki konumu önemlidir.

Mekanlarımızı yaşanır kılan, endüstriye soğuğun 
gücünü sunan sektör, gezegenimizde küresel 
ısınmaya, iklim değişimine neden olmamalı. Soğutma 
teknolojisi kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmak için 
iklimlendirme cihaz ve ekipmanların yaşam döngüsü 
boyunca, üretim-kullanım-ömrünü tamamlama-atık 
yönetimi aşamalarında çevre ve iklim değişimi etkileri, 
karbon ayak izi mümkün en az düzeyde olmalı.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaosmanoğlu, mekanları yaşanır 
kılan, endüstriye soğuğun gücünü sunan sektörün, gezegende küresel ısınmaya, iklim 
değişimine neden olmaması gerektiğini bildirdi.
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