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BAŞKANDAN

SUS BARİ.

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı.
Adamın derdi sıkıntısı nedir belli değil, durup 
dururken Türkiye’ye (Erdoğan’a) çatıyor, 
Azerbaycan’a karşı tavır takınıp Ermenistan’a 
destek veriyor.
Bunlar yetmezmiş gibi kardeş ülke Azerbaycan 
aleyhine diğer ülkelerle görüşüp karşı tavır 
takındırmaya çalışıyor.
Muhtemelen ülkesini AB ülkeleri gibi iyi idare 
edemeyip gündemi halı altına süpürmeye 
çalışıyor. 
Ama farkında değil:
Fransa halkı bilinçli.
Fransa halkı bilgili.
Fransa halkı yemez bunları.
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın da 
tarihlerini bilip bugüne kadar ses çıkarmaması 
kibarlığından.
Ama madem kaşındı.
O zaman.
Siz değil misiniz Ruanda’da insanları katleden.
Siz değil misiniz Cezayir’de insanları öldüren.
Siz değil misiniz sömürge için Afrika’yı işgal eden.
Sizsiniz hepsi.
Bitmedi.
Gaziantep’te Kuvayı Milliye müfrezesine ekmek 
taşırken yakalanıp kurşuna dizilen 12 yaşındaki 
14 çocuğumuzun cansız bedenlerini süngüleyen, 
ahali namazdayken camileri ateşe veren.
Maraş’ta sivil insanların yaşadığı köyleri yakan.
Mersin’i ateşe veren.
Adana’da Türk soykırımı yapan, savunmasız 
sivilleri katledip ağaçlara asan,
kadınlarımızın bileziklerini küpelerini soymak 
için ellerini kulaklarını kesen, Kozan’da defterdar 
Hamdi efendiyi, mektupçu Ali Rıza efendiyi, 
emekli Yüzbaşı Mehmet beyi diri diri fırında 
yakan.
Kıbrıs askeri kampta İngilizler tarafından eğitilen 
120 bin Ermeni’ye üniforma giydirip üstümüze 
salan.
Kimdi, kim!
Bu utanç tablosunu bilip de bilmeme ayaklarına 
yatmak tarihi gizlemeye yeter mi.
Unutulmasın, tarih saklamaz.
Sus bari.
Sus da ülkeni yönetmeye bak.
 

DEPREM
İzmir.
İkamet ettiğim modern, güzel şehir İzmir.
Cuma günü 6,9 şiddetinde deprem afetine maruz kaldı ve bu 
yazı kaleme alındığı saatte 51 vatandaşımız vefat etmişti.
Olmamalıydı.
Çünkü deprem bir sürpriz değil, geliyorum dedi ve geldi.
1999 depreminden sonran yetkili bakanlık ve belediyeler 
kentsel dönüşüme ağırlık verip bilim adamlarıyla bu işi çözüme 
kavuşturulmalıydı.
Bu yapılmayıp: 
Kader.
Kıyamet habercisi demek, gelecek deprem afetleri için daha 
büyük facialara ve katil müteahhitlere yol açmak demektir.
Görüyoruz:
Enkaz küreklerle kaldırılıyor, duvarlar o kadar güçsüz.
Apartman altlarında yer genişletmek için kolonlar sökülüp 
açılım yapılıyor.
Olacak iş mi bu!
Tüm bunlar katil müteahhitlerin malzemeden çalma ve sıkı 
denetim yapılmama habercisidir.
Hemen tedbir alınmalı ve cezai müeyyide zaman geçirilmeden 
uygulanmalı.  
Üzgünüm.
Geçmiş olsun güzel İzmir’im.
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı , İzmir’deki depremde 25 
kişinin hayatını kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını açıkladı.

İzmir’deki depremde can kaybı 25’e, yaralı 
sayısı 831’e yükseldi

GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde 25 kişinin hayatını 
kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, 35’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere toplam 
489 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1’i boğulma sonucunda olmak üzere 
25 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 831 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmaların tamamlandığı, 8 
binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir’de evleri depremde zarar gören bazı vatandaşların geceyi camilerde 
geçirdiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla, 
İzmir’de uygun olan camiler, depremden etkilenenlerin kullanımına açıldı.

Kentte evleri depremde zarar gören bazı vatandaşlar, geceyi camilerde geçirdi.
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GÜNCEL

Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan kent ve 
yakınlarında, 1900’lü yıllardan itibaren 6 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem meydana geldi.

İzmir, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklüğünde 8 
deprem yaşadı

Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir ve civarında, son 111 yılda 
6 ve üzeri büyüklükte 8 deprem yaşandı. Sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan Türkiye’nin bu konudaki 
kritik kentlerinden İzmir’de geçmişten günümüze pek çok şiddetli deprem meydana geldi.

İzmir ve yakınlarında 1900’lü yıllardan itibaren 6 ve üzerindeki büyüklükte yaşanan deprem sayısı, 
bugünkü 6,6 büyüklüğündeki depremle 8 olarak kayıtlara geçti.

19 Ocak 1909’da 6 büyüklüğündeki Foça depremini yaşayan kentte, bu afette 700 ev yıkıldı, ayrıca 1000 
ev hasar gördü.

Bölgede 31 Mart 1928’de yaşanan 6,5 büyüklüğündeki Torbalı depremi de yaklaşık 2 bin evin yıkılmasına 
yol açtı. Deprem. İzmir, Manisa, Alaşehir, Uşak, Bayındır, Tire ve Ödemiş’te hasara neden oldu.

22 Eylül 1939’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki Dikili Depremi’nde ise 1000 ev yıkıldı.

23 Temmuz 1949’daki 6,6 büyüklüğündeki Karaburun Depremi’ni yaşayan bölgede 2 bin 200 ev hasar 
gördü. Evlerin bazıları yıkılırken, bazılarının ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Merkezi Ege Denizi olan 6,8 büyüklüğündeki Söke-Balat Depremi’nin yaşandığı 16 Temmuz 1955’te ise 
300 ev enkaza dönüştü.

6 Kasım 1992’de Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin 
yaşandığı bölgede 60 kadar yapıda hasar oluştu.

12 Haziran 2017’de ise yine Karaburun merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

İzmir bugün ise Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
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İÇİMİZDEN

FETÖ ELEBAŞI FETTULLAH GÜLEN’İN KÜRESEL 
PROJESİ / HİLAFET
BU PROJENİN TASARLAYICILARI BAŞTA İNGİLTERE OLMAK ÜZERE AMERİKAN EMPERYALİZMİDİR. BİLHASSA 
İNGİLTERE ASYADA GEREK AFRİKADA ÖZELLİKLE İSLAM ÜLKELERİ ÜZERİNDE BİR SÖMÜRGE İMPARATORLUĞU 
KURMUŞ VE BU ÜLKELER ÜZERİNDE ETKİNLİĞİ HER ZAMAN GÖRÜLMÜŞTÜR. BU SEBEPLE KÜRESEL HİLAFET 
TASARISINDA, İSLAM ÜLKELERİNDEKİ TECRÜBESİYLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YANINDA YER ALMIŞTIR.
DİĞER TARAFTAN FETÖ ELEBAŞI FETTULLAH GÜLEN VE CEMAATİ; İSLAM ÜLKELERİNDE İNSANLAR ÜZERİNDE 
SOSYOLOJİK GEREKSE PSİKOLOJİK AÇIDAN EN ETKİLİ BİR KAVRAM OLAN DİNİMİZİ MAALESEF ALET EDEREK 
İÇDE VE DIŞDA KİTLELERİ ETKİLEMİŞ, ÜLKEMİZDE DE 40 YILDAN BERİ, BAŞTA YARGI VE ADALET KURUMLARI 
OLMAK ÜZERE; ORDUMUZ VE KOLLUK KUVVETLERİMİZ ARASINA SIZMAYA BAŞARMIŞ BİLHASSA YARGI 
ÜZERİNDE HALEN MÜCADELESİ DEVAM EDEN ÇOK ETKİLİ BİR MESAFE KAZANMIŞTIR.
FETÖ ELEBAŞI FETTULLAH GÜLEN; BAŞINDAN İTİBAREN KADRO VE GÜÇ DEVŞİRMEK İÇİN, ÜLKEMİZDEKİ 
BÜTÜN SİYASİ PARTİLERLE AMA ÖZELLİKLE İKTİDAR ÇEVRESİYLE BU SÜRE ZARFINDA İKTİDAR GEREKSE SİYASİ 
PARTİLERİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİYLE DEVAMLI İYİ İLİŞKİLER KURMUŞ HATTA DEVLET PROTOKOLÜNDE BİLE 
ZAMAN ZAMAN YER ALMIŞTIR. 
FETÖ ELEBAŞI GÜLEN; ZAMANIN CUMHURBAŞKANI RAHMETLİ TURGUT ÖZAL GEREKSE CUMHURİYET HALK 
PARTİSİNİN KARİZMATİK LİDERİ BÜLENT ECEVİTLE DE ÇOK YAKIN DİYALOGLAR İÇERİSİNDE OLMUŞTUR. 
BUNLARIN YANI SIRA; RAHMETLİ SÜLEYMAN DEMİREL VE DOĞRU YOL PARTİSİ LİDERİ TANSU ÇİLLERLE DE YAKIN 
İLİŞKİLER İÇERSİNDE BULUNMUŞTUR.
BUGÜN MUHALEFET PARTİLERİN BİLHASSA CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN DEVAMLI GÜNDEME GETİREREK 
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FETÖ NÜN SİYASİ AYAĞI OLARAK GÖSTERİLMEYE ÇALIŞMASI, KANIMCA BÜYÜK 
BİR HAKSIZLIKTIR. 
ZATEN FETÖ ELEBAŞI NIN SON 30 YILDIR TÜM SİYASİ PARTİ LİDERLERİYLE BİRÇOK KEZ İLİŞKİLER İÇERSİNDE 
BULUNDUĞU GERÇEĞİ ORTADA İKEN BU TÜR SUÇLAMA VE YAKLAŞIMLAR ABESLE İŞTİGALDİR. BİR ÜLKEDE 
POLİTİKA ARENASINDA  MEVCUT OLAN OLAYLARIN ÇOK YÖNLÜ TARTIŞILMALARIYLA MİLLET MENFAATİNE 
UYGUN OLAN KONULAR GÜNDEME TAŞINIR. 
DEVAMLI OLARAK FETÖ DAVASINDA SN. CUMHURBAŞKANIMIZI GÜNDEME GETİRMEĞE ÇALIŞMANIN BİR 
YARARI YOKTUR. BEĞENİRSİNİ VEYA BEĞENMEZSİNİZ O BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANIDIR.
EĞER TÜRK MİLLETİNE VE CUMHURİYET TÜRKİYESİNE SAYGIMIZ VARSA ONA DA SAYGI DUYMAMIZ KADAR 
DOĞAL NE OLABİLİR. ÖNCELİKLE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN BİR VATANDAŞI OLARAK O MAKAMA SAYGI 
DUYMAMIZ GEREKMEKTEDİR. BUNUN AKSİ ASLA TARTIŞILAMAZ. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN KARİZMATİK LİDERİ RAHMETLİ BÜLENT ECEVİT, FETÖ ELEBAŞI FETTULLAH 
GÜLENE NE KADAR MESAFELİ DAVRANMIŞSA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZINDA BU MESAFENİN SINIRLARINI 
AŞTIĞINDAN ASLA BAHSEDİLEMEZ. AYRICA UNUTULMAMALIDIR Kİ; SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ REFAH 
PARTİSİ KÖKENLİDİR.
PARTİSİNİN LİDERİ RAHMETLİ NECMETTİN ERBAKANANIN FİKİR VE DÜŞÜNCELERİNE ÇOK SAYGI DUYMUŞ 
BİR PARTİ YÖNETİCİSİ OLMASI NEDENİYLE LİDERİNİN VE PARTİSİNİN FETÖ ELEBAŞISINA NE KADAR MESAFELİ 
DAVRANDIĞINI BİLEN BİR KİŞİ OLMASI NEDENİYLE; VE BİZ DE; ORTAK AKILLA KONUYU DEĞERLENDİRDİĞİMİZDE 
SAYIN CUMHURHURBAŞKANIMIZ, FETÖ ELEBAŞI FETTULLAH GÜLENLE MÜNASEBETLERİNİ BÜLENT ECEVİTTEN 
DAHA DA FAZLA OLARAK MESAFELİ TUTTUĞU GERÇEĞİ GÜN GİBİ ORTAYA ÇIKMAKTADIR.
YUKARDA BAHSETTİĞİMİZ BİR EMPERYALİM PROJESİ OLAN HİLAFET KONUSUNA TEKRAR DEĞİNİRSEK KÜRESEL 
ANLAMDA MÜSLÜMAN DEVLETLETLERİN HİLAFET BAYRAĞI ALTINDA TOPLANMASINA İLİŞKİN AMERİKAN 
EMPERYALİZMİN BU FİKRİ, ÜLKEMİZDE 15 TEMMUZ DARBESİNİ DOĞURMUŞTUR. 
ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRARAK, GÜÇLÜ BİR İSLAM ÜLKESİ OLAN TÜRKİYENİN ULUSLARARASI 
ARENADA TÜM İSLAM ALEMİNİN BAŞINDA GELMESİ SEBEBİYLE ÜLKEMİZİN SINIRLARI İÇERSİNDE OLUŞUCAK 
HİLAFET SANCAĞININ TEMELDEN DAHA GÜÇLÜ OLACAĞI HESAP EDİLMİŞTİR.
AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN BUYRUĞU ALTINDA OLACAK BİR HİLAFET İDARESİ; EKONOMİK, POLİTİK VE 
KÜLTÜREL DÜZEYDE BİR TEK KİŞİYLE MUHATAB OLUNMASININ EMPERYALİZMİN ÇOK BAŞARILI VE DAHA DA 
VERİMLİ OLACAĞI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR.
YANİ HİLAFET; BATI EMPERYALİZMİNİN TESBİH GİBİ ÇEKECEKLERİ HİLAFET BAYRAĞI ALTINDA BİRLEŞECEK 
İSLAM DÜNYASI HAYALİNİN PLANLANMIŞ BİR SÖMÜRGE PROJESİDİR. BU PLANDA; BAKİR İSLAM ÜLKELERİ 
TOPRAKLARINDA YERALTI ZENGİNLİKLERİ İLE PETROL SAHALARI VE DOĞAL GAZ REZEVRLERİ HEDEF 
ALINMIŞTIR. BU SEBEPTEN DOLAYI FETÖ ELEBAŞI FETTULLAH GÜLEN VE TEŞKİLATI; DAĞILAN SOVYETLER 
BİRLİĞİNDEN SONRA YENİ DOĞAN TÜRK CUMHURİYETLERİNDE; KAZAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN, TÜRKMENİSTAN VE 
AZERBAYCANDA ÇOK GÜÇLÜ RADİKAL MEDRESELER VE CEMAATLER KURDU.
AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN KÜRESEL HİLAFET DÜŞÜNCESİNİN REALİTESİNE ÖRNEK OLARAK DA 
GÜNÜMÜZDE SURİYE TOPRAKLARINDA PETROL SAHALARINI KONTROL ALTINA ALDIKLARINI GÖSTEREBİLİRİZ.
FETÖ ELEBAŞI FETTULLAH GÜLENİN NUR CEMAATİNDEN BAZI KİŞİLER YAVUZ SULTAN SELİMİN TÜRBESİNDEKİ 
KAFTANINI AMERİKAYA GÖTÜRMEK İSTEMİŞLERDİR. YAVUZ SULTAN SELİM TÜRBESİNDEKİ BU KAFTAN, 
HİLAFETİN SEMBOLÜDÜR. YAVUZ SULTAN SELİM HAN BU KAFTANI; HİLAFETİ MISIRDAN DEVİR ALIRKEN MISIR 
SEFERİNDEN DÖNÜŞÜNDE GİYMİŞTİR. GÜVENLİK BİRİMLERİMİZ, SON ANDA KAFTANIN KAÇIRILMA PLANINI 
ÖĞRENMİŞ VE KAÇIRILMAMASI KONUSUNDA  ÖNLEM ALINMIŞTIR.
ŞAYET 15 TEMMUZ BAŞARILI GEÇSEYDİ FETÖ ELEBAŞI FETTULLAH GÜLEN... Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Prof. Dr. Berkan
YAŞAR
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ENDÜSTRİ 4.0  
Tarihten günümüze doğru kronolojik sıra 
ile baktığımızda her çağdan sonraki çağa 
geçişte, insanoğlunu yeniçağa taşıyan 
bir yenilik olmuştur. Bunu taş devrinden 
alarak günümüze kadar çeşitli buluşlar 
olarak sayabiliriz. Ancak 1700 lü yıllardan 
sonra olan gelişmeler çok hızlanmış, on 
bin yıllık insanlık tarihinde son 300 yıl, 
geçmişte olan gelişmeleri katlayarak 
ilerlemiştir. Örneğin buharın itme gücü 
keşfedildikten sonra özellikle nakliye 
olmak üzere üretimler makine gücüyle 
yapılmaya başlanmış, bireysel üretimden 
endüstriyel üretime geçilmiştir.
Bugün buhar gücüne geçiş endüstri 
1.0 olarak adlandırılmıştır. Elektriğin 
bulunmasıyla 2. Sanayi (endüstri 
2.0) devrimi başladı. Bant sisteminin 
kullanılmasıyla seri üretim başlamış 
3. Sanayi devrimi (endüstri 3.0) 
gerçekleşti.  Bilgisayarların icadı ve 
üretim alanında kullanılması ile 4.sanayi 
devrimi gerçekleşti. 1970 li yıllardan 
sonra bilgisayarlar sanayi üretiminde 
daha yoğun kullanılmaya başlandı. 
2000 li yıllardan sonra iletişim yani 
(bilgisayarların birbiriyle konuşma ve veri 
transfer hızı) arttıkça üretim daha hızlı, 
kaliteli ve ucuz oldu.
 Araştırma ve geliştirme çalışmalarına 
yapılan yatırımlar teknolojinin 
ucuzlamasını sağlamış ve internetin 
yaygınlaşması ile yeni ürünlerde akıllı 
kartlar kullanılarak, fabrika ile ürün 
arasında bir iletişim ağı kurulmuştur. Bu 
durum endüstri 4.0 ın ikinci aşamasını 
oluşturmaya başladı. İnternet bütün 
dünyada yaygın kullanılmaya başladıktan 
sonra E-ticaret yaygınlaştı.  Satılan 
ürün sayıları ve müşteri bilgileri satıcı 
ve alıcı için değerli veriler haline geldi. 
Bu veriler çeşitli analiz programlarında 
değerlendirilerek müşteri satın alma 
alışkanlıkları algoritması oluşturuldu. Bu 
algoritmadan çıkan sonuçlara göre satış 
taktikleri geliştirildi.
Klasik üretim sisteminde yıllık veya 
aylık satış tahminine göre üretim 
yapılıyordu. Şimdi üreticiler tedarik ve 
üretim politikasını belirlemeyi, alandan 
gelecek bilgilerin değerlendirilmesi 
ile yapmaya başladı.2010 lu yıllardan 

sonra internet üzerinden gelen bilgiler 
ve akıllı cihazların kullanımıyla elde 
edilen datalar, yukarıda anlattığımız, 
algoritmalarda değerlendirildikten sonra 
çıkan sonuçlara göre üretim ve satış 
yöntemleri geliştirildi.
Örneğin mobilya, beyaz eşya gibi 
uzun ömürlü ürünler showroomlarda 
sergilenerek beğenilen ürün imal 
edilerek satıldı. Beğenilmeyen ürünler 
üretim bandına hiç girmedi.   
Showroom  mantığı son yıllarda 
müşterilerin kabul ettiği bir alışveriş 
yöntemi olarak kabul görmeye başladı, 
bu şekilde çalışmanın getirdiği kazanç, 
müşteriye yansımaya başladı. Eskiden 
ürünler her çeşitten birden fazla 
üretilerek stoklanıp bekletilirdi. Satışlar 
stoklardan yapılırdı, ancak bu şekilde 
çalışmanın şöyle bir sakıncası vardı. 
Üretimde beş renk ürettiniz iki renk hiç 
satılmadı üç renk satıldı. Geriye kalan iki 
renk ürün için harcanan maliyet, diğer 
üç renk ürünün üzerine eklenecek ya da 
zarar edilecekti. Bu durum yıllarca devam 
etti, iletişimde telefon, internet kullanımı 
yaygınlaşıncaya kadar dünya kaynakları 
boşa kullanılmış oldu. İnternet kullanımı, 
kaynakları kötü ve verimsiz kullanmayı 
azalttı. Dünya kaynaklarının boşuna 
heba edilmesi engellenmiş oldu. 
Müşteri olarak alıcılar açısından 
bakıldığında, insanlar satın alacakları 
ürünlerin başkaları tarafından da 
kullanıldığını ve memnuniyetlerini 
araştırma imkanı buldular. Alacağı ürünü 
ve markasını internette çeşitli sitelerden 
araştırarak ürün kalitesini, ödediği 
paranın karşılığını alıp alamayacağını 
daha satın almadan görebiliyor. İşte bu 
gibi servisleri ve kolaylıkları internet 
kullanımı sağlıyor. Endüstri 4.0 ile 
yukarıda anlattığımız kolaylıkların 
üzerine sanayi devrimi 4 uygulamaları, 
gelerek ülkenin kaynaklarını maksimum 
fayda ile kullanılmasını sağlayacak yapay 
zeka ve robotların kullanıldığı yeni 
bir dönem olarak karşımıza çıkacaktır. 
Gelecek sayıda endüstri 4.0 nasıl 
kurulacak rakip üreticilerle rekabette 
bir adım öne nasıl çıkılacak bunlardan 
bahsedeceğim. 
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Erdal ÖZÇELİK

E. Emniyet Müdürü
Sistem Analisti
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Türkiye’de son 24 saatte 136 bin 525 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi 
yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık 
tanısı konuldu, 78 kişi yaşamını 
yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.
saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre son 24 saatte 136 bin 525 
Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık 
tanısı konuldu.

Son 24 saatte 78 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını 
yitirdi, 1703 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi 
tamamlananların sayısı 322 bin 465’e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705’e ulaştı. 
Hasta sayısı 373 bin 154, vefat sayısı 10 bin 177, 
ağır hasta sayısı 1966, aktif hasta sayısı 40 bin 512 
oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre 
oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, 
erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, 
ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama 
temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise 
yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımda, bugün tespit edilen 2 bin 
322 yeni hasta olduğunu belirterek, “Ağır hasta 
sayımız 2000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem 
bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan 
geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun 
istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz.” 
ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Türk Konseyi Sağlık Bilim 
Kurulu’nda konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dördüncüsü 
İstanbul’da bir otelde düzenlenen Türk Konseyi 
Sağlık Bilim Kurulu toplantısının açılış töreninde

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde 
son 24 saatte yaşananlar
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katılımcılara hitap etti.

Koca, konuşmasında pandemi döneminde dijital sistemlerinden faydalanıldığını, Hayat Eve Sığar adlı 
mobil uygulama ile halkın işlemlerinin kolaylaştırıldığını söyledi.

Yaygın şekilde temaslı takibi yapıldığını dile getiren Koca, “Bugün itibarıyla halen sahada 13 binden fazla 
filyasyon ekibimiz aktif olarak görev yapmaktadır. Bu ekipler en az 3 kişiden oluşuyor ve tamamına araç 
tahsis ettik.” diye konuştu.

Koca, Türkiye’nin pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık 
altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav verdiğini dile 
getirerek, “Bildiğiniz üzere, maske, tulum, eldiven gibi başlıca koruyucu ekipmanlarının yanında 
kullandığımız bazı ilaçları ve hayati önemi haiz solunum cihazlarının üretimini de yaptık. Ülkemizde 
kullandığımız gibi, başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 150’den fazla ülkeye katkı sağlayarak, 
yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergiledik.” ifadelerini kullandı.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına 
ve sağlık camiasına da başsağlığı dileyen Koca, “Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze 
olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ olmasına ilişkin teklifimizi 
diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü’ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek 
Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum.” dedi.

Toplum Yararına Programlarda düzenlemeye gidildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince Sağlık Bakanlığı, bağlı ve 
ilgili kuruluşları ile taşra teşkilatının salgınla mücadele faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük 
mesleğine yönelik Toplum Yararına Program (TYP) düzenlenebilmesine olanak sağladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İŞKUR tarafından hazırlanan “Aktif İşgücü Hizmetleri 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe, TYP’lerde düzenlemeyi içeren geçici madde eklendi.

Salgınla mücadelede sahada yoğun bir çalışma yürüten filyasyon ekiplerinin de desteklenmesi amacıyla 
yapılan düzenlemeye göre, Kovid-19 salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları 
ve bunların taşra teşkilatının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin 
desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik TYP düzenlenebilecek.

“Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi” iddiasına açıklama

Sağlık Bakanlığından, basında çıkan “yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonuçlarının değiştirildiği” 
iddiasına ilişkin, “Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane 
tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır.” açıklaması yapıldı.

Kovid-19 testlerinin, Bakanlık tarafından akredite edilen ve Kovid-19 testi çalışmasına izin verilen 
laboratuvarlarda yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu testlere ait tüm süreçlerin Pandemi Yönetim 
Sistemi üzerinden uçtan uca takip edildiği ve test sonuçlarının anında Bakanlık veri tabanına aktarıldığı 
ifade edildi.
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GİDİŞLERİ OLSUN DA!..
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Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Beddua etmek bu yazarın 
kitabında yazmaz.
Yazmaz da.
Şu uğursuz 2020 yılı yok mu!..

Kelimelerin efendisi usta kalem 
Bekir Coşkun,
Hanımefendilerin efendisi 70’inde 
üniversite öğrencisi Yüksel 
Dikmen.
Ve... 
Daha birçok bilim uzmanı hekim 
ve insanımız zamansız bir şekilde 
vefat etti.
Ardından.
Şehirlerin efendisi güzel İzmir’im 
deprem afetine maruz kaldı.

Uğursuz geldi 2020 yılı.

Covıd-19’da bu yılda geldi, tüm 
dünyada can kaybına sebebiyet 
vermeye devam ediyor.

İzmir’in Seferihisar açıklarında 6,9 
büyüklüğündeki deprem; zalim, 
vicdansız, paragöz müteahhitlerin 
yaptığı çürük binaların çökmesi 
sonucu (bu yazı yazıldığı sırada 55 
yurttaşımızın) ölümüne sebebiyet 
vermişti.

Sakın ola; kader, kıyamet habercisi 
gibi uydurma laflar edip milletin 
aklını çelmeyin.
Ne Kader Ne Kıyamet Habercisi 
bu.
Deprem sürpriz değil ki öyle olsun, 
geliyorum dedi patdadak geldi.

Eğer.
Usulüne ve yapı zeminine uygun 
evler yapılmış olsaydı, kimseye bir 
şey olmayacaktı.
Tüm dünyada (örneğin 

Japonya’da) devamlı deprem 
oluyor, görüyoruz ki kimseye bir 
şey olmuyor.

Olanlar sağlam denetleniyor.
Bu yüzden:
Binalar sağlam.
Cezalar ağır.

Ne bina harçlarında midye 
kabukları ne ince demirler ne 
duvarlar zayıf ne temelde su 
oluyor ve üç kuruş menfaat 
uğruna insan canı hiçe sayılmıyor.

Türkiye ortalaması bina yıkımı 5,5
ABD ortalaması 7,5
Japonya ortalaması 8,5

Buda gösteriyor ki hiçbir ülkede 
binalar durup dururken çökmüyor 
ve denetimlerin doğru bir 
şekilde yapılmaması ile 1999 
depreminden sonra değişen bir 
şeyin olmaması bunun acı gerçeği.

Böyle olunca insan sinirli olup, 
akıllı düşünemiyor.
Akıllı düşünene kadar deli 
düğününü yapar misali olmasın 
diye bedduayı az öteye atıyorum.

Yerine şu üç uğursuz katil:

Müteahhit.
2020 yılı.
Covıd-19

Birbirine teslim edip, tahtalı 
köye gidişleri olsun da dönüşleri 
olmasın.

Âmin.
Olmasın.
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Türkiye’de Konut Piyasasında Son Gelişmeler
Türkiye ekonomisinde, inşaat sektörü, bu sektör içinde de özellikle konut sektörü 
önemli bir yere sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye’de inşaat 
sektörü gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık olarak % 30’unu oluşturmaktadır. 
İnşaat sektörü ile birlikte konut sektörü diğer birçok sektörü uyarıcı etkiye sahiptir ve 
Türkiye’deki toplam talep üzerinde çok önemli bir çarpan etkisi vardır. Emlak Konut’un 
yıllık raporunda belirtildiği gibi konut sektörü, doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 
olarak 250 sektörü etkilemekte ve Türkiye’de ekonomik büyümeye ve istihdama olumlu 
katkı sağlamaktadır. Konut sektörü bu özelliği nedeniyle Türkiye ekonomisinin son 
yıllarda lokomotif sektörlerinden birisi olmuştur. Türkiye’de nüfusun hızla artması, yüksek 
kentleşme oranları, hane halklarının gelirlerinin ortalamada artması, yıllar içinde konut 
türlerine olan ihtiyaçların değişmesi, konut kredisi kullanım kanallarının genişlemesi, 
konut kredisi alabilmenin kolaylaşması, konut kredi faiz oranlarının zaman zaman 
düşmesi ve ipotekli satışların mümkün olması gibi sebepler nedeniyle ülkemizde son 
yıllarda konuta olan talep artış göstermektedir. Ülkemizde yıllar itibariyle yabancıların da 
konuta olan taleplerinde önemli artışlar gözlenmektedir. Dolayısıyla konut sektöründe, 
önemli karar mekanizmaları olan potansiyel konut alıcılar, yerel yönetimler, konut 
geliştiriciler, inşaat şirketleri, şehir planlamacılar ve politika yapıcılar açısından
konut fiyatlarını etkileyen başlıca faktörlerin ne olduğunu bilmek önemlidir. Konut 
fiyatlarını etkileyen faktörlerin bilinmesi durumunda karar vericiler daha etkin kararlar 
alabilecekler ve kaynaklar daha verimli bir şekilde kullanılabilecektir. Bu sebeple bu 
yazının amacı Türkiye ekonomisi için konut sektörünün önemini ortaya koymak amacıyla 
sektörün genel bir değerlendirmesini yapmak, konut fiyatlarını etkileyen faktörleri 
açıklamak ve karar alıcılara ışık tutmak üzere bazı politika önerilerinde bulunmaktır.
Konut piyasası diğer mal ve hizmet piyasalarından oldukça farklı bir yapıya sahiptir. 
Konut piyasası aktörlerinin davranışları, diğer mal ve hizmet piyasalarındaki aktörlerin 
davranışlarından farklıdır. Konut harcamaları, ortalama hane halkı veya bireysel konut 
tüketicilerinin bütçesi içinde çok büyük bir paya sahiptir. Konut için yapılan harcamalar 
hem yatırım mallarının hem de tüketim mallarının özelliklerine sahiptir, ayrıca konutun 
konumu sabittir ve alıcıları heterojendir (bunun anlamı, potansiyel konut alıcılarının her 
birinin satın alacağı konutta aradığı özelliklerin birbirinden farklı olmasıdır). Konutun bu
özellikleri, her bir konutun ve konut satın alacak kişi veya hane halkının kendine özgü 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sebeple her bir konut alıcısı için konut fiyatlarını 
etkileyen faktörleri ayrı ayrı belirlemek ve ortaya koymak kolay değildir. Bu nedenle 
konuta olan talebi etkileyen faktörlerin bir genellemesi yapılacaktır. Bu nedenlerle, konut 
talebini ve konut arzını etkileyen faktörlerin araştırılmasında özel dikkat gösterilmesi 
gerekmektedir. Gayrimenkul piyasasında, özellikle de konut piyasasında fiyatları 
etkileyen faktörlere ilişkin bilimsel çalışmalar 1920’li yıllarda başlamış, ancak, 1960’lı 
yıllardan sonra konut ekonomistleri, bölgesel ve/veya yerel ekonomistler, şehir ve bölge 
planlamacılar ve coğrafyacıların alana ilgilerinin artması nedeniyle ivme kazanmıştır. Bu 
tarihten günümüze kadar konut fiyatlarının belirleyicileri üzerine çok sayıda çalışma
yapılmıştır. Gayrimenkul fiyatlarını etkileyen faktörler üzerine yapılan bilinen ilk 
çalışma 1922’de George Casper Hass tarafından yapılmıştır. George Casper Hass, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota Eyaletinin Blue Earth bölgesindeki tarım 
arazilerinin büyüklüklerinin ve şehir merkezine uzaklıklarının fiyatlar üzerindeki etkilerini 
incelemiştir. Elde ettiği sonuca göre, tarım arazilerinin büyüklüğü ve şehir merkezine 
yakınlığı fiyatı olumlu yönde etkilemektedir. Daha sonra H. A. Wallace 1926’da Iowa’daki 
tarım arazisi fiyatlarını etkileyen faktörleri araştırmıştır. Bu çalışmada, tarım arazisinin 
fiyatına etki eden faktörler, arazinin tarımsal verimliliği, topolojisi, komşu araziler ve 
sahipleri gibi çevresel faktörler, pazara yakınlık ve pazarın büyüklüğü, ulaşım olanakları, 
okul ve ibadethanelere yakınlık olarak belirlenmiştir. Daha sonraki dönemlerde, 
özellikle 1960’lı yıllardan sonra bu tür çalışmalar konut fiyatlarını etkileyen faktörler 
üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalarda doğası gereği heterojen olan konutun belirli 
özelliklerinin konutun fiyatına etkisinin niceliksel olarak büyüklüğü incelenmiştir.
Yukarıda belirtilen çerçevede, konuta olan talebi etkileyen faktörler üzerine yapılan 
çalışmalardan elde edilen bulgulara göre, konutun fiyatı ve talebi başlıca beş faktör 
tarafından belirlenmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: ...
Devamı simgedergi.com.tr’de
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Prof. Dr. Onur 
ÖZSOY
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İzmir’deki depremin ardından yurdun bir çok kentinden yaraları sarmak için 
yardımlar ve ekipler yola çıktı.

Türkiye İzmir için tek yürek

Çorum’dan, merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 
arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir’e ekip ile maske ve hijyen malzemesi gönderildi..

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İzmir’e giden arama kurtarma ekibini İtfaiye Müdürlüğünden 
uğurladı. 

Bölgede öncelikle arama kurtarma ekibine ihtiyaç duyulduğunu öğrendiklerini aktaran Aşgın, “İtfaiye 
bünyesinde bu alanda kendini yetiştirmiş 4 kardeşimizi yolcu ettik. Deprem bölgesinde bir can bile 
kurtarsalar bizim için çok büyük mükafat.” ifadesini kullandı. 

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi de 2 araç ve 4 kişilik ekiple 
bölgeye gitti.

Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı 1 ekip, kurtarma aracı, 10 çadırın yüklü olduğu 
kamyonet dün akşam saatlerinde İzmir’e sevk edildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünce de İzmir’deki vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla UMKE ekibi teçhizatları 
ile yola çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İzmir’deki depremin ardından 10 kişilik itfaiye ekibi ve 3 aracı bölgeye 
gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir’deki depremin ardından tam donanımlı kaza kırım araç ve 
ekipmanlarının yer aldığı 2 arazöz, 1 çift kabinli pikap ve 10 itfaiye personelinden oluşan ekip, arama 
kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildi.

Diyarbakır’dan her öğün 1500 kişiye yemek hizmeti verebilecek seyyar mutfak ile 10 ton gıda yardımı, 
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 
gönderildi. 
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Divan edebiyatımızı alabildiğine derinden etkileyen didaktik ve sufî edebiyatın en doruktaki söz ustası 
Mevlana’nın, Dîvân-ı Kebîr’indeki şiirlerin çoğunu Şems-i Tebrizî ile buluşmasından sonra söylediği kabul 
edilir. Mevlana’nın bu şiirlerinde genellikle “Şems: Güneş” mahlasını kullandığı, Şems’ten önce yazdığı 
şiirlerindeki “Hâmûş: Suskun” mahlasının da Şems’le ilgili olup olmadığı bilin-memektedir. Mevlana’nın, 
Mesnevî’sinde olduğu gibi Dîvân’da da; düşüncelerinde ve şiirlerinde hem içerik ve hem de kalıpları 
açısın-dan son derece geniş bir özgürlük havası egemendir. Döneminin bütün bilgilerini kavramış, 
Hint-İran, Yunan-Roma mitolojisini bi-len, ayet ve hadislerden faydalanan bir bilge olan Mevlana’nın 
şiir-lerinde halk unsurlarının da önemli bir yeri vardır. Onun İran ede-biyatını bütün yönleri, boyutları ve 
incelikleriyle bildiği şüphesizdir. Dîvân-ı Kebîr’deki şiirlerde genellikle “Şems”, “Sems-i Tebrîzî” mah-
lasları kullanıldığından dolayı bu esere Dîvân-ı Şems veya Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî adı da verilir. 
Klasik Farsça edebiyatın en derin anlamlı şiirlerine yer veren Mevlana’nın Dîvân-ı Kebîr’inden bazı 
gazellerin Türkçe çevirilerini yaparak siz değerli edebiyat dostlarına sunmak istedim.

YAPMA
Duydum; sefer hazırlığı yapıyormuşsun, yapma
Hasmımın sevgilisi olmak istiyormuşsun, yapma
 
Garipsin sen dünyada, gurbete neden gidiyorsun?
Hangi hasta gönlü perişan etmek istiyorsun, yapma
 
Bizden kaçırma kendini, yabancıların gitme yanına
Yabancılara dönüp kaçamak bakışlar atıyorsun, yapma
 
Ey ay yüzlü, senin yüzünden darmadağın oldu dünya
Bizi perişan edip, hayatımızı altüst ediyorsun, yapma
 
Niçin söz veriyorsun, niçin yemin edip duruyorsun?
Nazı da yemini de kendine siper ediyorsun, yapma

Kuluna verdiğin sözler, yaptığın antlaşmalar ne oldu?
Sözünden ve yaptığın anlaşmadan dönüyorsun, yapma
 
Ey makamı varlık ve yokluk evreninin üstünde olan
Varlık evreninden geçip öteye gidiyorsun, bunu yapma
 
Ey Cennet’i de Cehennem’i de egemenliğine alabilen
Cennet’imizi bizim Cehenneme çeviriyorsun, yapma

Senin şeker gibi ülkende yok korkumuz zehirden
Zehirle şekeri rekabete sokuyorsun, bu rekabeti yapma

Yüreğim ateşle dolu ocak gibi, yetmedi mi sana da
Ayrılığınla, yüzümü altın sarısı yapıyorsun, yapma

Yüzünü göstermediğin zaman, kararır üzüntüden Ay
Ay’ın tutulması için çalışıyorsun herhalde, bunu yapma
 
Su vermezsen eğer, kurur, çatlar dudağımız bizim
Neden hep ağlatıyorsun bizi, böyle yapma
 
Aşıkların akıllı gibi davranmalarına katlanamıyorsun
Öyleyse akılları niye karıştırıyorsun, fitnecilik yapma
 
Hastaya perhiz yaptırıyorsun, ona helva vermiyorsun
Böylelikle aşığını daha çok hasta ediyorsun, yapma

Devamı simgedergi.com.tr’de... 
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MEVLANA’N DİVÂN-İ KEBÎR’İNDEN İKİ GAZEL
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Günümüz Türkiye’sinde kadınlar taciz, tecavüz, şiddet ve öldürmeyle gündemde yer alıyorlar.
Nüfusumuzun yarısı kadın ama kadınların siyasette ve toplumsal yaşamdaki etkinlikleri onda 
bir bile değil. 
Geçmişlerini bilmeyenlerin gelecekleri karanlıktır.
Yani türban ile başlayan açılım kara çarşafa ya da burka’ya kadar uzanır.  
Kadını önce kapatarak sonra da eve kilitleyerek  uygarlık yakalanmaz.
Gericilerin, yobazların kadını ezmesine göz yummak çağın dışında kalmaktır.
Bu coğrafyadaki kadın hayatına bir göz atalım bakalım neler olmuş:
1918, Asri Kadın Cemiyeti  kuruldu. Sade Giyinen Hanımlar Cemiyeti kuruldu.
Darülbedayi’ye (tiyatro okulu) ilk kız öğrenciler alındı.
1919 Mayıs, Halide Edip Adıvar Sultanahmet ve Fatih’teki gösterilerde halka hitap etti.
1919 Eylül,  Anadolu Kadınlarının Müdafaa-i Milliye Teşkilatı Sivas’ta kuruldu.
1920, Türkiye’nin ilk kadın avukatı  Süreyya Ağaoğlu İstanbul Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdı.
Afife Jale ilk Türk kadını olarak  “Yamalar” oyunundaki  Emel rolü ile Kadıköy Apollon 
tiyatrosunda sahneye çıktı.
1921 Üniversiteler de karma yani kız-erkek karışık öğretim başladı.
Meydan savaşlarının kazanıldığı İnönü kasabasından 12 kadına kahramanlık madalyası verildi.
1922, ilk kadın doktor Safiye Ali İstanbul B Nuruosmaniye’de muayenehane açtı.
Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nde ilk kez 10 kız öğrenci öğrenime başladı
1923, Kadınlar Halk Fırkası adıyla oluşturulmak istenen partinin kuruluş istemi reddedildi.
Bir  Nazire Sedat Hanım adındaki Türk kadını ilk kez bir müzikalde “Balo Kaçakları”nda 
sahneye çıktı.
İki Türk kadını Bedia  Muvahhit ve Münire Neyir  ilk kez bir sinema filminde rol aldılar ve Halide 
Edip Adıvar’ın yazdığı Ateşten Gömlek  adındaki yapıta oynadılar.
1924, Tevhid-i Tedrisat kanunu kabul edildi ve eğitimde kızlarla erkekler eşit haklara sahip 
oldular.
Türk Kadınlar Birliği Nezihe Muhittin başkanlığında kuruldu.
1926, ilk Türk kadın atletleri Galatasaraylı Nermin Tahsin, Emine Abdullah ve Mübeccel 
Hüsamettin  atletizm pistinde yarıştılar.
1926 Ekim, Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi.
Memurin Kanunu’nu  altıncı maddesiyle, kamuda kadınların çalışması yasallaştı..
1927, Türk Kadınlar Birliği İstanbul kongresinde Nezihe Muhittin Hanım kadınlara oy verme  ve 
yerel seçimlere katılma  hakkı verilmesini istedi.
1928, Kız Enstitüleri açıldı.
1929, Erkek sporcular arasına, Fenerbahçe voleybol takımına ilk kez bir kadın sporcu 1Sabiha 
Rıfat (Gürayman)” alındı.
1929,İlk kez Türkiye Güzellik yarışması yapıldı ve Erenköy Lisesi öğrencisi 13 yaşındaki Feriha 
Tevfik  120 kız arasından Türkiye Güzeli seçildi.
1930 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kadın doktorlara  görev vermeye başladı.
3 Nisan 1930 kadınlara belediye seçimlerinde oy verme ve aday olma hakkı tanındı.
26 Ekim 1933 tarihli ve 2329 sayılı kanunun çıkarılmasıyla; kadınların köy muhtar ve 
heyetlerine seçilme hakkı tanındı.
Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Demirdere köyünde (Bugünkü Karpuzlu ilçesi) yaklaşık 500 oy 
alarak seçimi kazanan Gül Esin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın muhtarı oldu..
5 Aralık 1934 Türk kadınlarına 22 yaşında oy verme ve 30 yaşında milletvekili seçilme hakkı 
verildi.
8 Şubat 1935’de kadınlar ilk kez TBMM 5. dönem milletvekili seçimlerine katıldılar.
Bu seçimlerde 17 kadın milletvekili TBMM’ne girdi.
1936 yılı başında boşalan milletvekillikleri için yapılan ara seçimde emekli öğretmen Hatice 
Özgenel’in Çankırı milletvekili olarak seçilmesiyle meclisteki kadın milletvekili sayısı 18’e 
çıktı..
Çeşitli alanlarda kendilerini gösteren Türk kadınlarının o günkü koşullarda hangi zorluklar 
ve baskılarla karşılaştıkları düşünülürse, bu günün kadınlarının ne kadar tutarlı ve kararlı 
davranmak  zorunda oldukları daha iyi anlaşılır.
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TÜRK KADINININ  YAŞADIKLARI
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AKADEMİSYEN OLMAK
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Kübra ERDEM
Öğretim Görevlisi

simgedergi@gmail.com

Yazıma eminim sizin de sosyal medyada sık sık karşılaştığınız bir yazı 
ile başlamak istiyorum. ‘Fesleğen bile; dokunmadığın sürece kokusunu 
yaymıyor etrafına. Sevdiklerinizin yüreğine dokunun…’ ben mesleğimi ve 
hayatımı en güzel bu cümle ile özetleyebilirim. 
İnsan kaç yaşında olursa olsun hayatının her evresinde hayatına bir 
şeyler katabilmelidir. Ancak akademisyenlerin hayatlarına kattıkları 
bilgi ve becerilerin amacı almaktan çok aktarmayı kapsamaktadır. 
Aynı zamanda bilim uğruna heba ettiğimiz yıllardaki asıl amacımız 
öğrencilerimizin beyinlerini bilgilerle doldurmak değildir. Gönüllerine 
dokunmadığımız öğrencilere bilgi yüklemek de oldukça güçtür. Bunun 
için her öğrencinin hocası olmak yanında psikolojik danışmanları 
olmalıyız’ gibi bir sonuca elbette varamayız. Herkesin gönlüne sorunları 
dinlenilip çözüp üretilerek, çocukluğuna inilerek dokunulmaz.
Yazımı yazmadan önce lisans ve yüksek lisans dönemlerime gidip; 
‘Hangi hocanın dersinde daha verimliydim’ değerlendirmesini kendi 
üzerimden öznel bir şekilde yaptığımda vardığım sonuç dersin adıyla 
hocayı bütünleştirmek oldu. Dolayısıyla hangi hoca yüreğime dokunduysa 
o derse ilgimin daha yoğun olduğu sonucuna vardım. Ders öğrencisinin 
soyut illiyet bağını hoca oluşturmaktadır.
Kendi yolculuğumda; memleketimden, tüm sevdiklerimden bin 
kilometreden daha fazla uzaklıkta bir ilçeye her şeyi bırakıp gelmekteki 
amacım henüz hiç tanımadığım öğrencilerin gönüllerine dokunmaktır.
Başlık; ‘gönüle dokunmak’ yaklaşımını akademisyenlere özgü olduğu 
şeklinde daralmış olabilir ancak her mesleğin, her bireyin hayatta ki 
amacı bu olmalıdır. Bir esnafın güler yüzü bir sonra ki alışverişinizde 
daha güzel duygularla yapmanıza sebep olur. Kimi zaman bir selam kimi 
zaman bir gülümseme ve karşınızdakine kendini özel hissettirme sizden 
ve kariyerinizden bir şey eksiltmeyeceği gibi aldığınız ince dönüşlerle 
hayatınıza pozitif duygular katar.
Kentleşme ile kazandıklarımızın yanında kaybettiğimiz bazı sosyolojik 
değerler vardır ancak beni en çok etkileyen eski mahalle kültürünün 
ve komşuluk ilişkilerinin kalmamış olmasıdır. İnsanlar küreselleşme 
ile birbirlerine ihtiyacının kalmadığını düşünerek bireyselleşmişlerdir. 
Apartman kültüründe birbirini tanımayan komşularla başlayan yol 
aile içerisindeki bireylerin birbirleri ile yabancılaşmasına kadar 
uzanmaktadır.
Birbirimize karşı güven duygularımızı yitirmek içi elbette ki hepimizin 
pek çok gerekçesi vardır. Ancak unutulmamalıdır ki insan toplumsal bir 
varlıktır. Sosyalleşme problemlerimiz beraberinde psikolojik sorunlara 
sebep olmaktadır. Birilerini tanıyor olmaktan bile korktuğumuz bir çağda 
yaşadığımızın farkındayım. Öncelikle farkında olmamız gereken sahip 
olduğumuz değerlerdir ve bizler sahip çıkmadığımızda tarih olup gidecek 
insan ilişkileridir. 
Her sabah yolda gördüğümüz temizlik görevlisine, bakkala vs. selam 
vermeyi düstur edindiğimiz, dersten önce kantinde karşılaştığımız 
öğrencilere gülümsediğimiz, kapımızın önüne hayvan dostlarımız 
için bir kap yemeğimizi paylaştığımız, akademik kaygılar uğruna 
meslektaşlarımızı harcamadığımız ve birbirimizin gönlüne 
dokunduğumuz bir ömür geçirmemiz dileğiyle…
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Maraş’ın düşman işgaline karşı ilk kurşunu 101 yıl önce ateşleyen Sütçü İmam, vefatının üzerinden 98 yıl 
geçse de gönüllerde yaşıyor.

AA muhabirinin çeşitli kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Maraş’ta Milli Mücadele’nin simgesi haline 
gelen ve asıl ismi İmam olan ancak süt satarak geçimini sağladığı için “Sütçü İmam” olarak adlandırılan 
kahraman, Fevzipaşa (Bektutiye) Mahallesi’nde 1872’de dünyaya geldi.

Babası “Kireçcioğulları”ndan Ömer Efendi, annesi “Tiyeklioğulları”ndan Emine Hanım olan Sütçü İmam, 
Uzunoluk Camisi’nde gönüllü olarak imamlık yaptı.

Kentin işgal edildiği dönem 31 Ekim 1919’da düşmana ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam, düşmanın 
kovulmasından sonra harpteki fedakarlıklarına mükafat olarak belediyede odacılık görevine alındı, Maraş 
Kalesi’ndeki topun idaresi de kendisine bırakıldı.

Abdülmecit halife olunca 101 pare top atmak için kaleye çıkan ve barutun ateş alması sonucu 
vücudunda yanıklar oluşan Sütçü İmam, kaldırıldığı Alman Eğitim Hastanesinde 25 Kasım 1922’de 
hayatını kaybetti. Üç kız, bir erkek çocuğu olan Sütçü İmam, Çınarlı Camisi Mezarlığı’na defnedildi.

Sütçü İmam adına, ilk kurşunun atıldığı Uzunoluk Meydanı’nda bir anıt ve çeşme, Kıbrıs Meydanı’na 
Kurtuluş Anıtı yaptırıldı. 1980’den sonra Sıkıyönetim Komutanlığınca Sütçü İmam’ın Çınarlı Camisi 
avlusundaki mezarı türbe haline getirildi.

Kahramanın adı, kentte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile mahalle, cadde, sokak ve okullarda 
yaşatılıyor. Akademik çalışmalar başta olmak üzere, Sütçü İmam adına yazılmış yüzlerce kitap ve dergi 
bulunuyor.

Maraş’ın işgalinde düşmana ilk kurşunu sıkan 
kahraman: Sütçü İmam
Maraş’ı işgal etmek isteyen düşman askerlerine 101 yıl önce ilk kurşunu sıkarak Milli 
Mücadele’nin simge isimlerinden biri olan Sütçü İmam, gönüllerdeki yerini koruyor.
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Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimin ardından ihtiyaç olan 
illere gönderilen özel eğitimli dedektör köpekleri, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesinde 
vazgeçilmez oluyor.

Aldıkları eğitimleri keskin koku alma yetenekleriyle birleştirerek, her türlü uyuşturucu maddeyi nereye 
saklanırsa saklansın ortaya çıkaran özel köpekler, eğiticileriyle sıcak bir bağ kuruyor.

Uyuşturucuyla mücadelede önemli rol üstlenen bu köpeklerden biri olan Alex, Kastamonu, Gaziantep ve 
Diyarbakır’ın ardından son görev yeri olan Konya’da emekliliğini bekliyor.

Şubede görevli narkotik köpeği eğitmeni polis memuru Recep Ekici, Alex ile Konya’da 1 yıldır görev 
yaptığını söyledi.

Alex’in, eğitiminin ardından 1 yaşında göreve başladığını ifade eden Ekici, “Dedektör köpeğimiz Alex, 
Kastamonu, Gaziantep, Diyarbakır ve son görev yeri Konya’da hizmet veriyor. Kendisi operasyonlarda 
yüklü miktarda ve çeşitli özelliklerde uyuşturucu madde buldu. Buradaki hizmetinin ardından emekli 
olacak.” dedi.

Polis memuru Ekici, Alex’in operasyonlarda olmazsa olmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.

Her köpek eğiticisinin bağ kurduğu ve kendisine zimmetli bir köpeğinin olduğunu aktaran Ekici, “Sabah 
işimiz köpekle başlar. Günün belli saati maması verilir. Görevden geldiyse istirahate ayrılır. Sabah işe 
geldiğimizde ilk başta köpeğimizi muayene ederek kulübesini kontrol ediyoruz. Onlara ellerimizle 
bakıyoruz.” diye konuştu.

Emniyetin ‘hassas burnu’ Alex 7,5 yıldır 
uyuşturucuya geçit vermiyor
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde bir yıldır görev yapan 
dedektör köpeği “Alex”, 7,5 yıldır teşkilata hizmet veriyor.
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BU YAŞANANLAR TESADÜF MÜ?
Ülkemizde yaşanan olaylar silsilesini anlamak için çok eskilere gitmeye gerek 
yoktur.  Türkiye ve dünya ekseninde yaşananları görmek için son birkaç ay öncesine 
gidip bu günlere analiz yaparak gelmek yerinde olacaktır.

Neler olmuştu;
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz araması ile başlayabiliriz. Türkiye 
Cumhuriyeti ile Libya ulusal hükümeti arasında bir mutabakat imzalanmış ve iki 
devletin denizsel bağlantıları arasında bu iki devletin yer altı kaynakları noktasında 
her türlü arama, işletme ve kullanma hakkına sahip olmaları bir anlaşma ile 
mümkün kılınmıştır. İşte olayların başlangıcı buraya dayanmaktadır. Türkiye bu 
hamlesi ile kimsenin aklına gelmeyecek bir güç elde etmiş Yunanistan’ı, İsrail’i, 
Mısır’ı ve batı bloğunu şaşkına uğratmıştır. Güney Kıbrıs üzerinden prim yapmaya 
çalışan Yunanistan’ın bu hamleye karşı Mısır ile denizsel bağlantı anlaşması 
yapmaya kalkması aslında eleştirdikleri ve uluslararası hukuka aykırı dedikleri 
Türkiye – Libya arasındaki mutabakatın geçerliliğini ortaya koymaktadır. Tüm 
bu olaylar sürerken Yunanistan kendini haklı çıkarmak ve Türkiye’yi uluslararası 
arenada zor duruma sokmak için çaba sarf ederken Karadeniz’in batısından 
sevindirici haberler gelmiştir. 320+80 milyar metreküp doğalgaz rezervi 
bulunmuştur. Doğu Akdeniz’de her yerde çığırtkanlık yapanlar dut yemiş bülbüle 
dönmüş adeta küçük dillerini yutmuşlardır. Böylesine güzel haberler gelirken bu 
kan emici sömürgeler elbette ki boş durmamışlardır. İçerde ve dışarda oyunlar 
sahneye konmaya başlanmıştır. Hatay’ın muhtelif bölgelerinde ve bazı illerimizde 
aynı anda orman yangınlarının çıkarılması, yangınların şehir merkezlerine kadar 
ilerlemesi ve özellikle söndürme araçlarının giremeyeceği yerlerin seçilmesi 
hava sıcaklığı ile doğal nedenlerle yangının çıkmadığını anlamamız için yeterli 
olacaktır. Son olarak yine Hatay’da Cumhuriyet Bayramını kana bulamak için canlı 
bombaların piyasaya sürülmesi de düşündürücüdür.

İçerde bunlar olurken dışarda neler olduğuna baktığımızda; Azerbaycan 
devletinin 27 yıldır Ermeni çetelerince işgal altında olduğu Karabağ Bölgesi tekrar 
bombalamalara maruz kalmaya başlamıştır. Masum Azeri Türklerini katleden 
kanı bozuklar bu sefer ummadıkları bir güçle karşılaşmışlardır. IHA ve SIHA’ları 
ile ‘gardaşlarına’ yardım eden Türkiye,  Azerbaycan ile birlikte Karabağ’ı Ermeni 
soysuzlarına dar etmektedir. Bu savaş bittiğinde Azerbaycan hak ettiği topraklarına 
yeniden kavuşacak ve her zaman yanında olan ‘gardaşı’ Türkiye her arenada yanında 
olacaktır. Tüm bu hadiseler devam ederken Türkiye’nin S-400 deneme hamlesi tabi 
bazı kesimleri rahatsız etmiştir. Üstelik birde buna Kıbrıs seçimleri sonucunda Kıbrıs 
ve oradaki Türkler için çok önemli ve değerli bir cumhurbaşkanın seçilmesi bazı 
kesimlerin huzurunu kaçırmıştır. Buna karşın siyasi ahlaksızlıkları sürerken kültürel 
ve dini ahlaksızlıkları da sürmeye devam etmektedir. Fransa’nın İslam düşmanlığı 
tekrar zuhur etmiş ve doymamış olacaklar ki yine aşağılık dergilerinde Türkiye 
Cumhurbaşkanına dini ve siyasi objelerle yakıştırmalar yapmış aşırı sağcı kesimlere 
göz kırpmaya devam etmişlerdir. 

İstedikleri kadar, nefesleri kesilene kadar bağırsınlar, istediklerini yazıp çizsinler. Tüm 
hamleleri kendi katliamcı tarihlerini ve kokuşmuş bilinçaltlarını ortaya koymaktadır. 
Unutulmamalıdır ki; Türk milleti her şeyin farkında ve bilincindedir. Her zaman ki 
ferasetiyle, gücüyle ve bağlılığıyla yoluna devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 
97. Yılını kutladığımız şu günlerde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
bize bu yurdu ebedi yurt yapan şehitlerimize, gazilerimize ve Türk Milletine saygı, 
rahmet ve minnetlerimi sunuyorum. İç
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İktişatçı / Yazar
simgedergi@gmail.com

Ömer DEMİRCİ
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simgedergi@gmail.com

GİZLİ SAVAŞLAR
Son yıllarda Irak’ta, Mısır’ da, Tunus’ da, Cezayir’ de, Fas’ da, Yemen’ de, 
Bahreyn’ de, Suudi Arabistan’ da, Ürdün’ de, Libya’ da ve Suriye’de olduğu 
gibi Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki diğer ülkelerde savaşlar ve iç çatışmalar 
artmıştır. Türkiye’nin de 1984 yılından beri bölücü teröre karşı yoğun olarak 
uğraştığı İç Güvenlik Harekâtları ve FETO terör yapılanması bu savaş ve 
çatışmalara bir örnektir.

  Aslında bu tür savaş ve çatışmalar tarih boyunca olmuştur.

  M.Ö. 500 yıllarda yaşamış ünlü savaş sanatı adlı eserin yazarı Shun Tzu; 
‘’Bütün savaşlar aldatmaya dayanır. Düşmanı aldatmak için yem verin, karışıklık 
taklidi yapın ve onu çökertin. “ demiştir. Shun Tzu kitabında düşmanı çökertmek 
için şu teknikleri önermektedir.

‘’ Hasım ülkelerin hakanlarının ve yöneticilerinin başarılarını, kişiliklerini küçük 
göstererek hasım ülkelerde iyi olan şeyleri gözden düşürünüz.’’
‘’ Yöneticilerin ve askerlerin şöhretlerine gölge düşürünüz ve zamanı geldiğinde 
de kendi halkının onları hor görmesini sağlayınız.’’
‘’ Düşman halkın kendi aralarında olan çelişki, düşmanlık, uyuşmazlık ve 
kavgalarını yayınız.’’
‘’ Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiriniz. Kültürünü çökertiniz.’’
’’ Etki ajanları ve vatan haini casuslar yaratınız. Ülkeyi içten fetih ediniz.’’
‘’İnsan beynindeki savaşı kazanınız. Önce düşmanı yenileceğine ikna ediniz! 
İnsan beynindeki savaşı kazanırsanız, yenik bir düşman ile savaşırsınız! O 
zaman güçsüz bir ordunuz olsa bile mücadele edebilirsiniz.’’
‘’ İnsan beynindeki savaşı kazanmak için, önce kendinizi çok güçlü, düşmanınızı 
da çok güçsüz gösteriniz.’’

   Yukarıda sıralanan teknikler başta Türkler olmak üzere diğer devletlere ve 
milletlere başarı ile uygulanmıştır ve halen üzerimizde dikkatli bir gözlem 
sonucu uygulandığı görülmektedir.

   Bir oryantalist eğer bir milletin medeniyetini tahrip etmek istiyorsanız 3 yol 
vardır demiştir.

“Aile yapısını tahrip edin.-Eğitim Sistemini tahrip edin. Rol modellerini ve 
referanslarını küçümseyin ve alçaltın.”

  Ve ve; Milletimizi ve Medeniyetimizi çökertmek için şu anda;

 Aile yapımız televizyon ve sosyal medya ile,   Eğitim sistemimiz Korona virüsü 
ve siyaset ile

 Rol modellerimiz ve referanslarımızın temsilcileri olan devlet adamları, 
komutanlar, din adamları, öğretmenler, bilim adamları ise sahte iftira ve 
düzmece oyunlarla halkımız gözünde her gün itibarsızlaştırılmaktadır.

   Yeni olduğu sanılan bu gizli savaşlar ya da mert Türkçesi ile Namert Savaşlar 
aslında tarih boyunca hep uygulanmış ve halen uygulanmaktadır.

Emekli Albay
Araştırmacı Yazar
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Taş kömürü üretimi dolayısıyla “Karaelmas diyarı” olarak bilinen kentte 27 yıl önce kurulan Capeti Tekstil, 
1650 metrekare alanda faaliyet gösteriyor. 

Ürettiği spor giyim ürünlerini birçok ülkeye satan firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadeleye de maske üretimiyle katkı sağlıyor. Firma, şirket logolarının yanı sıra takım amblemleri, çizgi 
film kahramanları gibi desenlerde ürettiği maskeleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına gönderiyor.

Firma son olarak İstanbul’da bulunan bir firma aracılığıyla Bayern Münih’in lisanslı taraftar maskelerinin 
üretimine başladı. Üretilecek 100 bin adet taraftar maskesi, kulübün mağazalarında satışa sunulacak.

Firmanın genel müdürü Hikmet Kavaz, İstanbul’daki bir firma için imalat yaptıklarını söyledi. 
Kavaz, bu firmanın yıllardır Avrupa’daki büyük takımların aksesuar malzemelerini yapıp dağıtımını 
gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Kulübün talebini değerlendiren firmanın maskeyi yapma imkanı olmadığı için kendilerine 
başvurduğunu anlatan Kavaz, “Maskelerin kısa zamanda yapılması istendi. Bizler de numuneleri yaptık. 
Olur alınmasının ardından çok hızlı bir şekilde imalata başladık. Kısmet olursa ilk partiyi pazartesi günü 
uçakla gönderiyoruz, sonrasında devam edecek. 100 bin maske siparişi aldık.” diye konuştu. Kavaz, 
Kovid-19 salgınına karşı maske kullanımının önemine işaret ederek, imal ettikleri maskelerin penye 
astarlı, sağlıklı ve yıkanabilir olduğu için tercih edildiğini dile getirdi.

Alman devinin lisanslı taraftar maskeleri ‘kömür 
kent’ten
Zonguldak’ta ürettiği spor giysilerini pek çok ülkeye ihraç eden firma, son 
Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Süper Kupası’nın sahibi Bayern Münih’in lisanslı 
taraftar maskelerini hazırlıyor.
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Araştırmacı / Yazar
simgedergi@gmail.com

Ali MUGAN

Sevgili simge Dergisi okuyucuları ve tepe gurubumuz olan ULUSLARARASI 
BASIN YAYIN FEDERASYONU GENEL BAŞKANLIĞI ÜYELERİ 
2 yılı aşkındır A B D NİM  2011 yılında başlattığı sSURİYE DEVLETİNİ BÖLME 
PARÇALAMA POLİYİKALARINI  gözlemlerimle yurt içi yurt Dışı okuduğum 
makalelerimle  kendi deney ve tecrübelerime dayanarak siz okuyucularıma 
anlatmağa çalıştım ülkemin hiç bir önemli konularına değinmeden bunun 
nedeni ise A B D NIN SURİYE POLİTİKASI Bizans oyunları gibi sonuçta en büyük 
zararı bizim ülkemize görecektir adım adım yapılacakları görerek büyük bir 
üzüntü içerisinde olanları ve olacakları sizlerle paylaşıyorum bir aydın bir yazar 
olarak bir Gazteci olarak bu benim yurttaşlık görevim olduğunun bilincindeyim 
2011 Den önce Suriye devletiyle her türlü sınırları kaldırmış vizeleri kaldırmış 
Suriye ile dostluk antlaşmaları yaparak işbirliğimizi en yüksek seviyeye çıkarmış 
Ortadoğu’nun güçlü bir devleti olan ve güney doğuda 1100 km  sınır Komşumuz 
olan bu ülke bizim Ortadoğu’da sınırlarımızın korunması ve her türlü kaçakçılığın 
terör örgütlerinin ülkemize girmesine engel olunmuştur ayrıca hem Suriye ye 
yaptığımız milyar dolarlık ihracatımız tavan yapmıştır ayrıca Suriye’nin dışında 
bulunan Arap ülkeleriyle ticaret hacmimiz bir kaç misli artarak  güney doğuda 
milyonlarca insanımız AŞ iş ekmek parası kazanmış tır ve kamyon sürücüleri çifte 
bayram yaşamışlardır durum böyle iken 2011 yılında Suriye’de baş gösteren iç 
savaş Ta Suriye devleti ve Suriye hükümet Başkanı BEŞAR ESAT baş kaldıran terör 
örgütlerini bastırmak ve ülkesini korumak için silaha başvurmuştur bunu fırsat 
bilen A B D VE RUSYA SURİYEDE İÇ SAVAŞA TARAF oldular 
Emelleri Suriye devletini bölüp parçalamaktı ve Suriye’nin kuzeyinde P Y D/ Y P G  
DESTEKLİ  P K K UZANTISI OLAN KÜRT DEVLETİNİ KURDURMAKTI 
Dolayısıyla A B D VEKALET SAVAŞLARINI ÇOK İYİ BİLEN İNCE DİPLOMASİ İLE 
ÜLKEMİZİ SURİYE NIN EN BÜYÜK DOSTU TÜRKİYEM SURİYEYE VE İÇİŞLERİNE 
MÜDAHALE EDEREK DEVLET BAŞKANI ESADI DÜŞMAN İLAN etti 
Bunlar yetmiyormuş gibi sınırlarımızı açıp 5 milyon suriyeliyi mülteci olarak kabul 
ettik bu 9 yılda ne ESAT gitti ne Suriye parçalandı ve bu 9 yıl içerisinde ülkemizde 
500 bin Suriyeli gelişmiş anne ve çocuk anneler ülkemizde doğum yaptılar bu 
yoksul fukara halkım bu güne kadar Suriyeli mültecileri beslemek için 50 milyar 
dolar para harcadı ve bu yetmiyormuş gibi ülkemizin demografik yapısı bozuldu 
bozulmalara devam edecektir 
Harcanan bu 50 milyar dolar benim ülkemin kalkınmasına yatırılmış olsaydı 
benim ülkemde ne aç ne açık ne yoksul ne işsiz bir Allah’ın kulu kalmazdı 
sormazlar Mı bize yöneten iktidara benim Suriye’de ne işim var ne kaybettik ne 
kazandık 
Sn okuyucularım taktiri sizlere bırakıyorum gelecek yazımda Suriye’nin
Başımıza gelecekte ne belalar açacağını anlatmağa çalışacağım komplo teorileri 
üretmeden dünya gerçeklerini ve ülke gerçeklerini tarafsız çıplak bir gözle iyi 
okumalar 
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İhsan SOYTEMİZ

ODTÜ Mezunları 
Derneği Üyesi
Türkiye Biyologlar 
Derneği Genel Başkanı
simgedergi@gmail.com

Bugün tanır tanımaz aktarın yolunu tutmak isteyeceğiniz ilginç, belki de ismini daha 
önce hiç duymadığınız bir bitkiyi tanıyacağız birlikte, hayıt tohumunu!
Özellikle kadın sağlığını olumlu yönde etkilediği bilinen, öyle ki ilaçların içinde bile 
kendisine yer verildiği söylenen bir tohum o.
Regl dönemlerindeki ağrılardan tutun da anne sütü eksikliğine kadar birçok soruna 
çözüm olduğu iddia edilen hayıt tohumu nedir, ne işe yarar öğrenmek istiyor ya da 
“Ben daha önce duymuştum ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum” diyorsanız sizi 
hemen aşağıya doğru alalım.
Hayıt tohumu nasıl kullanılır sorusundan hayıt tohumunun faydalarına, tüm yönleriyle 
hayıt tohumu (hayıt otu) karşınızda!
Hayıt otu, hayıt tohumu nedir?
Mine çiçeğigiller familyasının bir üyesi olan hayıt otu, genellikle mor tonlarındaki 
renkli çiçekleriyle dikkat çeken bir bitki. Bugün onu tanımak istememizin nedeniyse 
tıbbi bir ürün olarak dahi kullanılan ve faydalarıyla özellikle kadın sağlığını birçok 
yönden destekleyen tohumları.
Çalı görünümündeki bu bitki 1 ila 3 metre arasında değişiklik gösteren boyu ve tabii 
ki renkli çiçekleriyle diğer bitkilerden kolayca yırt edilebiliyor. Tohumlarına ek olarak 
yaprakları ve kökleri de tıbbi amaçlı olarak kullanılabiliyor. Dallarına gelirsek, dalları 
ise genel olarak sepet yapımında kullanılıyor.
Ülkemizde hem Anadolu’da hem de Trakya’da yetiştirilebilen bu bitkiye, özellikle 
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıkça rastlamak mümkün. Deniz 
kenarları ve kayalık bölgelerde kendiliğinden yetişme fırsatı da bulan hayıt otu, çok 
fazla bakım istememesi nedeniyle de oldukça kolay yetiştirilebilen bitkilerden biri 
oluyor.
Hayıt tohumunun faydaları nelerdir?
Hayıt otunu kısaca tanıdığımıza göre geçelim en önemli kısma, yani hayıt otundan 
elde edilen hayıt tohumunun faydalarına. “Neden hayıt tohumunu tanımalıyım?” diye 
düşünüyorsanız aşağıdaki faydalarını, hayıt tohumunun ne işe yaradığını öğrenince 
bize hak vereceksiniz, eminiz.
Hayıt tohumu, anne sütü azlığı yaşayan kadınların yardımına koşuyor, anne sütünü 
artırıcı bir etki oluşturuyor.
Aynı zamanda anne sütünün kalitesini de artırdığı, bu sayede bebeklerin daha iyi 
beslenmesine olanak sağladığı söyleniyor.
Regl dönemi çok ağrılı geçen kadınlara da destek olan hayıt tohumu, bu dönemin çok 
daha ağrısız ve kolay geçmesine destek oluyor.
Östrojen hormonunun salgılanmasını artırdığından böyle bir sorun yaşayanlara 
yardımcı oluyor. Hormonların düzenlenmesine yardımcı olduğu için hormonal 
bozukluklara bağlı olarak oluşan depresyon ve stresi ortadan kaldırıyor.
Aynı şekilde kadınlarda çok yaygın olarak görülen çikolata kistlerinin oluşumunun 
önüne geçiyor, var olanların ise kısa sürede küçülüp yok olmasına yardımcı olduğu 
söyleniyor.
Rahim duvarlarını güçlendiriyor, bu özelliği sayesinde doğurganlığı artırmaya destek 
oluyor. Tıpkı regl dönemindeki kadınlara yardımcı olduğu gibi hayıt tohumu, menopoz 
döneminin de çok daha huzurlu ve hafif geçmesine yardım ediyor.
Hayıt tohumu, ter bezlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olarak aşırı 
terlemenin, kötü kokuların önüne geçiyor.
Bu özelliğiyle vücudun aşırı sıvı kaybetmesine de engel oluyor.
Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek vererek hazımsızlık 
problemini ortadan kaldırıyor.
Sivilce ve akneleri de ortadan kaldıran hayıt tohumu, özellikle yağlı cilt sorunu 
yaşayanlara yardımcı oluyor.
İshal ve gaz problemi yaşayanlara da yardımcı oluyor, bu sorunları kısa sürede 
ortadan kaldırıyor.
Sinek, böcek gibi çeşitli haşerelerin ısırmasına, sokmasına karşı adeta bir panzehir 
etkisi gösterdiği biliniyor. Devamı simgedergi.com.tr’de
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Çağımızın gelişen teknolojisine paralel 
olarak, yaşantımızın, alışkanlıklarımızın, 
ilgi alanlarımızın değiştiği, bilgi 
tüketiminin hızla gerçekleştiği 
günümüzde, sosyal medya  sistemi 
geniş bir alanı kaplamaktadır...Sosyal  
medya, hayatımıza her ne kadar kolaylık 
katmış olsa da, zaman zaman doğru 
kullanılmadığı takdirde birçok zararlarının 
olduğu da göz ardı edilmemelidir.

Günümüz teknolojisinde, büyük bir 
yer edinen sosyal medyanın, radyo, 
televizyon ve gazete gibi geleneksel 
medyanın yerine geçmesinin hızlı olduğu 
görülmektedir. Bazı haber ve olayları 
geleneksel medyadan önce sosyal medya 
duyurmakla birlikte bu haberlerin doğru 
olup olmadığı iyice araştırmadan doğru 
kabul edilmemelidir...

Günümüzde sosyal medya kamuoyu 
oluşturmada  en etkili iletişim 
kanallarından biri konumuna gelmiştir. 
Dolayısıyla birçok insan aktif şekilde 
sosyal medyayı kullanarak seslerini 
duyurabiliyorlar.  Bir örnek vermek 
gerekirse;Facebook kullanıcısı 
Mustafa Genç, bir kaç gündür yaptığı 
paylaşımlarda, haksızlığa uğradığını, 
inandığın davasından haksız yere 
ihraç edildiğini  iddia ederek, Sayın 
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’a 
sesini duyurmaya çalışıyor.

Her ne kadar Mustafa Genç’in,  görüş 
ve fikrine katılmayan bazı kişiler olmuş 
olsada, onun bu  haksızlığa uğradığı 
iddialarına duyarsız kalamayan birçok 
sosyal medya kullanıcısının olduğu bir 
gerçektir. 25 Eylül 2020 günü facebook 
hesabından serzenişte bulunduğu 
paylaşımında ki “Geçen günler de, Çankırı 
Milletvekili Salim Çivitçioğlu’na iftira 
attığım gerekçesiyle Çankırı’da bir ilk 
olarak AK Partiden ihraç edildim. İftira 
etmediğimi ilgili makamlara yazılı ve sözlü 
olarak bildirdim... Çankırı’da herkesin 
konuştuğu şeyler hakkında sayın vekil bu 

dedikodudan sıyrılmak için beni küçük 
lokma görüp günah keçisi olarak beni ilan 
etmiş... Birkaç gündür çok düşündüm. 
Sabahlara kadar uyumadım. AK partiden 
ihracı mı hazmetmeye çalıştım ama 
mümkün değil. Hazmedemedim ve 
hazmed miyeceğim... AK partiden beni 
kimsenin ihraç etmeye gücü yetmez... 
Çocuk yaştan beri aynı dava da beraber 
mücadele ettiğimiz liderim Tayyip 
Erdoğan beni kovmaz sa, dibine kadar tek 
kişi kalsam bile AK partili olmaya devam 
edeceğim.  İhraç gerekçem sayın vekile 
iftira etmekmiş. Beni yakından tanıyanlar 
iftira etmeyeceğimi gayet iyi bilirler... 
İhracın İptali için dava açacağım... Sayın 
vekile iftira mı ettim yoksa gerçekleri mi 
söyledim? Mahkemeden sonra durum 
açığa çıkacaktır.  Bu mahkeme sonunda 
sayın vekil çankırılının yüzüne nasıl 
bakacaktır? Beni bu davamdan ayırmaya 
koparmaya onsuz bırakmaya  sayın vekil 
Salim dahil hiç kimsenin gücü yetmez. 
Çünkü ben dava adamıyım uğruna 
hayatımı vakfettim ve de davam için 
yaşıyorum. Beni telefonla arayan her 
platformda destek olan herkese canı 
gönülden selam olsun... Kimse benim 
davamı elimden alamaz hele hele sayın 
vekil Salim Çivitçioğlu hiç...” bu ifadeleri 
yer almıştı..

Hani bazı kişiler sırf yerlerini muhafaza 
etmek için gördükleri yanlışları ve 
doğruları dile getirmekten bilerek ya 
da bilmeyerek kaçınırlar...Oysa, olaylar 
istişare edilerek doğru olup olmadığı 
araştırılmalıdır.Karşınızdaki kişi kusursuz 
bir insanda olsa, o kişi her konu hakkında 
bilgi sahibi olmayabilir. Usulüne uygun 
olarak izah edilebilir.

İskender sefere çıkarken  vezirine “ Seni 
kovuyorum” dediğinde veziri İskendere 
“neden kovuyorsunuz efendim?” diye 
sorar.  İskender’in ona cevabı “Bugüne 
kadar bir yanlışımı görmediysen aptalsın! 
Görüpte söylemediysen hainsin!” diye 
cevap verir.

E. Emniyet Müdürü
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KÜLTÜR SANAT

Antalya’nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 
İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Büyük Cumhuriyet Konseri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Patara Antik Kenti Meclis Binası’nda gerçekleştirilen Büyük 
Cumhuriyet Konseri, 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılına işaret etmek amacıyla saat 19:23’te İstiklal 
Marşı ile başladı.

Yarım saat süren konser, televizyon kanallarından ortak ve naklen yayımlandı. Batık Kent Kekova’da, konser ile eş 
zamanlı dalış gösterileri ve ışık şovları yapıldı. Akşam saatlerinde ilçe merkezi ile Kalkan Mahallesi’nde İSE fener alayı 
düzenlendi.

Türk bayraklarıyla donatılan Cumhuriyet Meydanı’nda, 20.30 - 24.00 saatlerinde Kaş Belediyesi etkinlik programı 
gerçekleştirildi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, “Türk milletinin olduğu yerde bereket vardır, huzur vardır, 
kardeşlik vardır. Allah, kardeşliğimizi her daim ilelebet payidar eylesin.” dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Cumhuriyetin, kuruluşundan itibaren ilçede kutlamalar yapıldığını, aynı heyecan, 
coşku ve görüntüyü hep yaşadıklarını, milletin ülkesine ve cumhuriyetine sahip çıktığını belirtti.

Kutlamalarda, Kaş Limanı’ndan Gediefe Tepesi’ne Türk bayrağı görüntüsü, tepeden ilçeye kırmızı beyaz lazer ışık 
yansıtıldı, havai fişek gösterisi sunuldu.

.

Patara Antik Kenti’nde Büyük Cumhuriyet 
Konseri düzenlendi
Patara Antik Kenti’nde, İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 
Büyük Cumhuriyet Konseri düzenlendi.
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KÜLTÜR SANAT

“Kurtlar Vadisi Pusu”, “Ben Onu Çok Sevdim”, “Direniş Karatay” ve “Yılkı Atı”nın da aralarında bulunduğu yapımların 
senaristliğini yapan Uzunok, 2017’den itibaren, “Payitaht Abdülhamid” dizisinin senaryosunu kaleme alıyor.

2. Abdülhamid Han’ın yaşadığı dönemin çok spekülatif bir dönem olduğunu aktaran Uzunok, “Sultan Abdülhamid 
yakın tarihin en çok çarpıtılan karakterlerinden biri. Bir tarafta Fransızların taktığı ‘Kızıl Sultan’ ismi, diğer tarafta ‘Ulu 
Hakan’ sıfatı var. Bir çatışma varmış gibi görünüyor. Ancak burada şunu kaçırmamak lazım, bu çatışma başkaları 
için var, Türk milleti için yok. Biz başkalarının çatışmalarını kendimize mal ediyoruz. Sultan Abdülhamid bizim 
padişahımız.” ifadelerini kullandı.

Uğur Uzunok, Türkiye’de cumhuriyetin ilanından sonra devam eden birçok kurumun temellerinin Sultan 
Abdülhamid zamanında atıldığına dikkati çekerek, cumhuriyet kadrolarının çok büyük bir kısmının da onun açtığı 
okullarda yetiştiğini söyledi.

Tarihi dizi senaryolarında o dönemin insanını doğru aktarmanın zorluklarından bahseden Uzunok, şunları kaydetti:
“Sultan Abdülhamid’i kendi şahsi özellikleriyle bugünkü insana nasıl daha kolay anlatabiliriz diye, yaşadıklarını 
ve yaşadıklarına verdiği tepkiyi birbiriyle iç içe geçirip anlatmayı seçtik. Mesela kendisine ‘Pinti Hamid’ diyorlar. 
Çünkü Osmanlı hanedanı içinde en az para harcayan, etrafındaki insanların aldığı paraları kısan bir adam olduğu 
için denilmiş. Mesela çok temkinli olduğu için ‘korkak’ demişler Sultan Abdülhamid’e. Burada, ‘Ne zaman temkinli 
olmaya başladı?’ sorusunu sormak gerekiyor. Bugün ya da geçmişte ona ‘korkak’ diyenler en başından beri öyleymiş 
gibi algılatmaya çalışıyor. Oysa mesele Sultan Abdülhamid’e suikast düzenlendiği zaman başlıyor. Düşünsenize 
1905’te dünya tarihinin ilk saatli bombası Yıldız Sarayı’nda patlatılıyor. Temkinli olmaktan daha doğal bir şey olamaz. 
Ancak o, bu olaydan sonra bile bir cesaret örneği gösteriyor ve her şeye rağmen sefirlerle yapacağı toplantısına 
katılıyor.”

Senarist Uzunok: Sultan Abdülhamid yakın 
tarihin en çok çarpıtılan karakterlerinden
Senarist Uğur Uzunok, “Sultan Abdülhamid yakın tarihin en çok çarpıtılan 
karakterlerinden biri. Biz başkalarının çatışmalarını kendimize mal ediyoruz. Sultan 
Abdülhamid bizim padişahımız.” dedi.
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İÇİMİZDEN

Türkiye son zamanlarda Covid-19 küresel salgını ile mücadele ederken bir yandan 
da  bazı şehirlerde sık sık su kesintileri yaşamaktadır . Bilinçli vatandaşlar, su 
kullanımında dikkatli, peki diğerleri? 

İlkel insan, bundan yüzyıllar öncesine kadar yeterli bilgi stokuna sahip olmadığı 
için her şeyi deneyimleyerek öğrendi.  Temel ihtiyaçlarını tatmin etmeyi denedi,  
parayı kullandı,  üretime başladı. Dünya nüfusu bu denli kalabalık değilken 
kaynakların kullanımı, onların politika üretmesini gerekli kılmıyordu.  Şu günlerde 
ise bir politikamız olmadan israf ettiğimiz bir damla su hayat pahalılığına yol 
açabilmektedir.  Tüm bu kalabalıklaşma sürecinde piyasa ekonomisinde bilgi 
stokunu en çoklayamayan vatandaş su kullanımı konusunda da mülkiyet hakkı 
olduğunu iddia etti.  “Benim suyum” algısı ile modern toplum etiketine zeval 
vermeye başladı. Dünya Bankası, 2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin 
şiddetli su kıtlığı yaşayacağını ifade ediyor. Türkiye’de ise Akdeniz Havzası’na 
düşen yağış miktarının %20 oranında azaldığı uzmanlarca alarm konusu edildi 
bile. Bu anlamda Hes’leri hayata geçirirken tükenecek  havzalar ve yer altı 
sularının durumu, değişen iklim koşulları ile birlikte dikkate alınmalıdır. 

Türkiye’nin su riskleri raporuna göre Türkiye’de 2014 yılının ilk yarısında 
nehir tipi Hes’lerde enerji üretimi bir önceki yıla göre %40 azalmıştır. Son 
yüzyıl içinde dünya nüfusu üç kat artarken su kaynaklarına olan talep yedi kat 
artmıştır. Bakınız, 1 litre atık suyun arıtılması için gereken temiz su miktarı 8 
litredir. Hanelerden üretime kadar kullanılan su, tükenme eğilimi gösterdikçe 
maliyetlerde artış ve dolayısıyla malların fiyatlarında da artışa sebep olacaktır. 
Nitekim Brezilya ve Hindistan’da yaşanan su kıtlığı 2009’da dünya şeker 
fiyatlarının artmasını tetiklemiştir.  Yerel yönetim -merkezi yönetim işbirliği ile 
su tüketimi konusunda bol bol kamu spotu uygulamaları gerçekleştirilmelidir.  
Akıllı şehirleşmeyle su tüketimi arasında güçlü bir bağ kurulmalı ve uzmanlarca 
akıllı şehir su yönetimi üzerinde araştırmalar yürütülmelidir.  Belediyelerde 
“Akıllı Şehir Su Yönetimi” ekibi kurulmalı bu ekipte projelendirme, tekno-bilişim, 
tekno-kentler ve akıllı şehir kolaylaştırıcıları hakkında bilgi edinecek ve bu bilgileri 
işleyecek nitelikli bireyler yer almalıdır. Şayet bu yapılamıyorsa her belediye, 
üniversite işbirliği ile söz konusu çalışmaları yürütecek faaliyetleri derhal 
başlatmalıdır. 

Bunlardan sadece birkaçı;
 Haneler için akıllı su tüketimi kapsamında akıllı musluk uyarı sistemleri 
arttırılmalı.
 Akıllı tarımsal sulama yöntemleri ile içilmeyecek nitelikte olan su, 
endüstriyel soğutma için kullanılmalı.
 Belediyelerin atık su arıtma tesisleri arttırılırken bir yandan da yağmur 
suyu toplama merkezleri ve alanları üzerine çalışılmalıdır. 
 Yüzey suyunu yer altına yönlendiren sistemler kurulmalıdır.  

Uzmanlarca hazırlanan bazı raporlara göre yapay zekâ ile sürdürülen su 
yönetiminin 2030 yılına kadar su sektöründe 200 milyar dolarlık avantaj 
sağlayacağı öngörülmektedir.  Sizler de su ayak izinizi araştırabilir, disiplinli 
su kullanımında bireysel çabanızı hepimizin geleceği için ultra seviyeye 
taşıyabilirsiniz. 

Kaynak* BM, Dünya Su Gelişim Raporu, Türkiye Su Riskleri Raporu, Hidropolitik 
Akademi
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Gözde DOĞAN

simgedergi@gmail.com

AKILLI SU TÜKETİMİ

Bilim Uzmanı
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Tehlike çanları çalıyor: “ÜLKELER GIDA TOPLUYOR”

Covid-19 salgınıyla beraber her 
sektörde olduğu üzere gıda 
sektöründe de tedarik sıkıntıya 
uğradı.

Ürdün rekor buğday rezervleri 
oluştururken, dünyanın en büyük 
tahıl alıcısı olan Mısır, yerel hasadı 
sırasında uluslararası pazarlara girmek 
için farklı bir adım attı ve nisan 
ayından bu yana alımlarını yüzde 
50 artırdı. Tayvan ise stratejik gıda 
stoklarını artıracağını belirtirken, Çin 
artan domuz nüfusunu beslemek için 
tahılları dışarıdan alıyor.

TİCARET KESİLEBİLİR
Dünyada gerçekleşen bu erken 
alımlar, ülkelerin ilerleyen 
dönemlerde liman ve ticaretteki 
hareketliliğin corona virüsü sebebiyle 
azalacağı endişelerini barındırıyor. 

Pandemiden kaynaklı dünya 
genelindeki tüketici alışkanlıkları 
kökünden değişti. Bunlardan biri de 
mağaza raflarında yeterli ürünlerin 
kalmaması.

Bank Of Amerika Küresel Emtia 
Başkanı Francsico Blanch, “Covid-19 
küresel envanter yönetimini daha 
muhafazakar bir yaklaşıma geçmeye 
zorladı. Bunun sonucu da tüketicilerin 
gelecekteki tedarik kesintilerine karşı 
bir önlem olarak elinde daha fazla 
ürün/envanter tutmasıdır” dedi.

Mısır, buğday ve soya fasulyesi 
fiyatlarındaki artışa Çin’deki sel 
felaketleri ve ülkenin ABD ile olan 
birinci aşama ticaret anlaşması 
kapsamındaki taahhütler gibi 
sebepler etkiliyor. Ancak Pekin, bu 
duruma geçtiğimiz aydan dolayı aşina 
olduğunu belirterek stoklarının sorun 
yaşanmayacak kadar çok olduğunu 
belirtti.

Birleşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım 

Organizasyonu Baş Ekonomisti 
Abdolreza Abbassian, birçok ülkenin 
corona virüsü salgını sebebiyle gıda 
tedarik zincirlerinin sıkıntı görmemesi 
için gıda alımlarını öne çıkarmaya 
karar verdiklerini belirtti. Mısır ve 
Pakistan gibi stratejik rezervleri 
gerçekten artırmaya çalışan yalnızca 
birkaç ülke diye de belirtiliyor. Ancak 
bunu yapmak için yabancı para 
birimine erişim, iç arzın büyüklüğü ve 
iç fiyatların kontrol altında olması gibi 
başka nedenler de var.

Türkiye ve Fas’taki kötü geçen 
hasatlar, ithalatı artırma ihtiyacını 
da tetikledi. Abbasian, Roma’da 
gerçekleştirdiği bir röportajda erken 
yapılan satın alımlara atıfta bulunarak, 
“Birçoğu şu anda satın alım yapıyor 
ancak yeni yılda bu kadar fazla 
satın alan olmayacak. Kışlık ürünleri 
saklama koşulları iyi olmadığı için 
beklerseniz fiyatlar düşebilir” dedi.

ÇİN YAKIT ALIMINI DA ARTIRIYOR
Bloomberg Tarım Alt indeksi bazı 
anahtar rolde olan tarımsal ürünlerin 
haziran ayından bu yana neredeyse 
yüzde 20 arttığını gösteriyor. Brezilya 
Şeker ve Ethanol ortaklığı şirketi 
Bunge LTD.’nin CEO’su Geovane 
Consul, Çin’in şeker stoklarını 
yenilemesinin fiyatları tetiklediğini 
belirtti. Ham petrolden, demir 
cevherine ve soya fasulyesine kadar 
birçok ürünün en büyük ithalatçısı 
olan Çin, beş yıllık planının bir parçası 
olarak devasa devlet rezervlerini 
artırmayı planlıyor.

Pandemi sebebiyle gerçekleşen erken 
alımlar mısırdan şeker kamışına kadar 
talep gördü ve üreticilerin yüzünü 
güldürdü. Çin tarafından yapılan 
bu alımların ABD’deki tahıl ve yağlı 
tohum ihracatçılarının yıllar içinde en 
çok parayı Amerikan limanlarından 
gönderilen ürünlerden kazandığı 
anlamına da geliyor.
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Cumhuriyet sadece Türkiyemiz için değil Tüm dünya insanları İçin 
en uygun yönetim şeklidir. Nedir Cumhuriyet ulusun egemenliği 
belirli süreler içinde seçerek vekaletname vediği millet vekili 
aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Herkesin kendini temsili 
açısından her türlü hak ve özgürlüklerimin uygulanması ne 
güzeldir değişim. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te kurtuluş 
savaşı öncesi sonrası bu yönetim biçimini halkıyla danışarak, 
halkın temsilçileriyle paylaşarak yönetim biçimini belirleyip 
Cumhuriyetle taçlandırarak yüçe Türk milletine armağan etmiştir. 

Peki Cumhuriyet nasıl kazanıldı? Hangi bedeller,cileler çekildi 
ve ödendi. Bilmiyorum,bilemiyorum acaba kelimeler yeterli 
olurmu?insanlarımız aç ,susuz kalarak her türlü işkençe ve işkale 
maruz kalarak, özelliklede kadınlarımızınçektiği büyük çileler 
ve feryatlar. Yağmurda mermiler ıslanmasın diye bebeğinin 
üstünden battaniyeyi alıp mermilerin üstüne örterek evlatlarını 
bile feda ederek kendi çanlarından dahi vatanı korumuşlardır. 
Daha ne örnekler verelim ne anlatalım Cumhuriyet nasıl 
kazanıldı, Anlatmakla bitmez anlatılamaz bu destan.işte şimdi 
bazı tablo yazılarında ve resimlerinde görüyoruz”biz Cumhuriyeti 
böyle kurduk” diye resimli tablolar var. Orda Türk milletini bir 
bütün olarak görüyoruz.Ama ne yazıkki günümüzde bu birlikteliği 
hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyetini yakmak isteyen gafiller 
ve kem gözler var. Vatan toprağını parçalamak isteyen içerde ve 
dışarda bedbahlar,bu hainler her türlü calışmalar yaparak bu 
birliğimizi bozmaya çalışıyorlar. 

Beyhude maceraya uğraşıyorlar. Nasılki 1923 önçesi milli 
mücadelemizi bir bütün olarak canla başla savaşarak verdiysek. 
1923 ten sonrada ilelebet sonsuza kadar mücadelelemizi 
vereceğiz bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özelliklede 
Dişmanlarımızın. Cumhuriyetimizin 97.çi yılı kutlu olsun. Ne Mutlu 
Türküm Diyene.  Saygılarımla Araştırmacı yazar. 
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’e bir mektup göndererek, Rusya’nın Ermenistan’a nasıl bir destek verebileceği konusunda 
istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi.

Rusya’nın Ermenistan ile 1997’de imzaladığı Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Destek Anlaşması’na atıfta bulunulan 
açıklamada, “Anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrudan Ermenistan toprağına geçerse Erivan’a gerekli 
desteği verecektir. Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yineliyoruz.” 
denildi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 
civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.

Sığınaklarda yaşayan Terter sakinleri hayati tehlikeye rağmen kenti terk etmiyor

Terter’deki sığınaklarda kalan halk, ölüm tehlikesine rağmen kentlerini terk etmiyor. Ermenistan’ın bir aydan 
uzun süredir vurduğu Azerbaycan’ın Terter kentinde sığınaklara yerleşmek zorunda kalan halk, ölüm tehlikesine 
rağmen kentlerini terk etmiyor ve ordularından gelecek müjdeli haberleri bekliyor.

Rusya’dan Ermenistan’ın yardım talebine ‘çatışmalar 
Ermenistan’da deği’ yanıtı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya’dan tekrar yardım talep 
etmesine yanıt olarak, çatışmaların Ermenistan toprağında olmadığını hatırlattı.
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İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında enerji alanında Süveyş Kanalı pahasına art arda imzalanan 
anlaşmalar, Mısır’ın enerjiyi Orta Doğu’daki kaynaklardan Avrupa pazarına ulaştıran bir bağlantı noktası olma 
hayalini yavaş yavaş yok ediyor.

BAE ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının üzerinden sadece bir buçuk ay geçmesine rağmen iki ülkenin 
şimdiye kadar imzaladığı ekonomik anlaşmaların öne çıkanlarından biri de enerji sektöründe “ortak strateji 
geliştirme” anlaşması oldu.

BAE Altyapı ve Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui ile İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, eylül ayında video konferans 
yoluyla düzenledikleri toplantıda, iki ülke arasında başta yenilenebilir enerji olmak üzere enerji alanında iş birliği 
konusunu ele aldı.

İsrail ile BAE, iki kutbunu Mısır ve İsrail’in oluşturduğu bölgedeki enerji ittifaklarını alt üst edecek bir planı ortaya 
koymak için yenilenebilir enerji alanında iş birliğinin ötesine geçti. Bunlar, Türkiye’nin topraklarından Avrupa’ya 
gaz nakli projelerinde istikrarlı bir şekilde ilerlediği bir zamanda meydana geliyor.

Ekim ayının başında ABD, BAE ve İsrail, enerji alanında ortak strateji geliştirme konusunda anlaştı. Bu anlaşma, 
Asya ve Orta Doğu’dan Avrupa’ya gaz ve petrolün nakli konusunda altyapıyı geliştirmeyi de kapsıyor.

Anlaşmayı uygulamaya başlamak için halihazırda mevcut olan altyapının bileşenlerinden biri, Kızıldeniz 
kıyısındaki Eilat limanı ile Akdeniz kıyısındaki Aşkelon terminali arasındaki Eilat Aşkelon Boru Hattı.

ABD merkezli “Foreign Policy” dergisinde, İsrail’in 1960’lı yıllarda İran’la gizlice inşa ettiği boru hattını BAE ile 
yaptığı anlaşmayla güçlendirerek, bölgedeki enerji ticareti ve petrol politikasında daha büyük bir rol oynamaya 
başlayacağı değerlendirmesi yapıldı.

BAE-İsrail normalleşmesi Mısır’ın enerji alanındaki 
hayallerini yıkacak mı?
BAE ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından imzalanan enerji sektöründe ortak 
strateji geliştirme anlaşması, Mısır’ı kara kara düşündürüyor.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine 
göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 194 bin 423 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 45 milyon 950 bin 372’ye çıkarken virüs saptanan 33 milyon 273 bin 992 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri 
devam eden 11 milyon 482 bin 27 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 9 milyon 316 bin 297 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 235 
bin 159 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

“Hindistan (8 milyon 137 bin 119), Brezilya (5 milyon 519 bin 528), Rusya (1 milyon 618 bin 116), Fransa (1 milyon 
331 bin 984), İspanya (1 milyon 264 bin 517), Arjantin (1 milyon 157 bin 179), Kolombiya (1 milyon 63 bin 151), 
İngiltere (989 bin 745), Meksika (918 bin 811), Peru (900 bin 180), Güney Afrika (723 bin 682), İtalya (647 bin 674), 
İran (604 bin 952), Almanya (517 bin 720) ve Şili (508 bin 571).”

ABD’nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

“Brezilya (159 bin 562), Hindistan (121 bin 681), Meksika (91 bin 289), İngiltere (46 bin 229), İtalya (38 bin 321), 
Fransa (36 bin 565), İspanya (35 bin 878), İran (34 bin 478), Peru (34 bin 411), Kolombiya (31 bin 135), Arjantin (30 
bin 792), Rusya (27 bin 990), Güney Afrika (19 bin 230), Şili (14 bin 158), Endonezya (13 bin 782), Ekvador (12 bin 
632), Belçika (11 bin 452), Irak (10 bin 862), Almanya (10 bin 523), Türkiye (10 bin 177) ve Kanada (10 bin 110).”

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 45 
milyon 950 bini geçti
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni 
tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 45 milyon 950 bini geçti.
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BOZBURUN ve GULET İMALATI
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Muğla ilimiz; İlçeleriyle, köyleriyle, tarih 
kokan mahalleleriyle, havasıyla, suyuyla, 
doğasıyla, deniziyle, koy ve adalarıyla, 
tarihi dokusuyla, konaklama yerleriyle 
turistlerin gözdesi olan güzel bir ilimizdir. 
Muğla’nın bazı köylerini ve mahallelerini 
ön plana çıkaran değişik özellikleri vardır. 
Bu özelliklerden bazıları Köy ve Köy 
halkı tarafından üretilen, yapılan GULET 
YAPIMI, Denizde yaşayan deniz canlılarının 
bilinmeyen özellikleri ile yaşam öyküleri 
hakkındaki ilginç olaylar herkesin dikkatini 
çekecek niteliktedir.

Bozburun, Muğla ili Marmaris sınırları 
içinde Türkiye’nin güneybatısında yer 
alan, 2038 nüfuslu bir tatil beldesidir. 
Belde halkı Oğuzların Bayındır boyuna 
mensuptur. Beldenin çekik gözlü yerlileri 
ise Orta Asya kökenlidir. En önemli geçim 
kaynakları arasında turizm, balıkçılık ve 
tekne yapımını sayılabilir. Bozburun, gulet 
tipi yat yapımında ünlenmiştir. Marmaris 
marinasında bulunan yatların, guletlerin 
yarısından fazlası Bozburun yapımıdır.

Orhaniye’nin yaklaşık 25 km güneybatısında 
şirin bir balıkçı kasabası olan Bozburun 
denildiğinde akla ilk gelen özelliklerden 
biri de gulet yapımıdır. Türkiye’nin önde 
gelen gulet imalatçısı ve işletmecisi olan 
Bozburun’da 2004 yılı liman kayıtlarına 
göre 183 gulet bulunmaktaydı. Ancak 
Denizcilik Müsteşarlığı’nın 1990 yılında 
karar alıp, 2009 yılında yürürlüğe soktuğu 
“Tersanelerde Yasal İzin” kararının başladığı 
tarihten itibaren tüm özel tekne yapım 
atölyeleri teker teker kapandı. 1987-1996 
yılları arasında 35 gulet yapım atölyesi 
olan Bozburun’da 2011 itibariyle maalesef 
3 atölye kaldı. Tüm bu olumsuzluklara 
rağmen Bozburun’un Gulet üretimindeki 
ünü Türkiye sınırlarını aşmaktadır. Mavi 
yolculukların yapıldığı bu guletler için 
İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika 
gibi ülkelerden tekne yapımı için siparişler 
alınmaya devam etmektedir. Bozburun 
gulet ustaları, Bozburun halkı, her yıl Ekim 
ayında geleneksel olarak gerçekleştirilen 
“Gulet Festivali” ile aylar boyunca emek 
verdikleri eserlerini sergileme imkanı 
bulmaktadırlar.

GULET NEDİR
Gulet, Akdeniz sahilinde seyir için tümüyle 
tahta olarak üretilen, el yapımı, motorlu 

ve yelkenli teknedir. İlk olarak guletler 
balıkçıların ve sünger dalgıçlarının 
yakaladıklarını taşımaları için üretilmiştir. 
Bugün ise, lüks bir şekilde yeniden 
dizayn edilen guletler yatçılık tatilleri için 
kullanılmaktadır. Guletlerin ilk inşasına 
Türkiye’de Bodrum bölgesinde başlandığı 
biliniyor. Ancak artan talep ve büyüyen 
pazar sebebiyle bugün Bozburun, 
Marmaris, Fethiye ve İstanbul’da da üretim 
yapılmaktadır.

GULET TİPLERİ
Gulet: Mavi yolculuk için en popüler 
geleneksel yat türü gulettir. Guletlerin 
arka bölümünde geniş bir yemek masası 
ve oturma alanı, ön tarafında ise tüm 
misafirleri için yeterli sayıda güneşlenme 
minderi ve genellikle bir sofa bulunur. Her 
Gulette büyüklüğü ile orantılı bir kapalı 
salon ve yemek masası olmakla beraber 
kabinlere erişim bu salondan geçildikten 
sonra olur. Yuvarlak kıçlı olması sebebi 
ile misafir kabinleri yatın ön tarafında yer 
alırken, kıç tarafı genelde teknik oda olarak 
kullanılmaktadır. Yelken kabiliyeti aynakıç 
guletlere göre kısmen daha iyidir. 

Aynakıç: Aynakıç guletleri, geleneksel 
guletlerden ayıran en temel özellik kıç 
bölümlerinin guletlerdeki gibi yuvarlak 
değil, yükseltilmiş köşeli bir yapıda 
olmasıdır. Genellikle bu alan “master kabin’’ 
diye tanımladığımız süit oda için kullanılır. 
Bu özellik dışında diğer tüm detaylar 
guletler ile aynıdır. 

Tirhandil: Yelkenle seyir yapmak için en 
uygun ahşap yat olan tirhandiller, sivri 
kıçlı ve en eski yerel ahşap tekne türüdür. 
Çoğu üç köşe yelkenlidir; günümüzde 
donanım şalopadan filikaya, ondan da 
yelkene değişmiştir. Diğer kategoriler gibi 
çok uzun boyda inşaa edilmeyip ortalama 
15 – 25 metre arasındadırlar. Kabinleri aynı 
standartlardadır. Yelken yapmaktan keyif 
alanlar için en iyi tercihtir. 

GULET İNŞASINDA KULLANILAN 
AHŞAPLAR
Teak, Iroko, Makore, Afromosia, gibi egzotik 
ağaçlar uzun ömürlüdür. Meşe, Maun, Sipo, 
Kestane ağaçları iyi tekne yapımında en çok 
ve sık rastladığımız ahşaplardır. Oregon Pine 
gibi ağaçlarda kullanılır. Bu ağaçlar genelde 
iğne yapraklı ağaçlardır.
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“Duyguları Bastırmak… Kendine Ayna Tutmak”
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Bugün kendi içimize dönsek, kendimize ne hissettiğimizi sorsak? Sonra da 
çocuklarımızdan önce kendilerini nasıl hissettiklerini ve bizim ne hissettiğimizi 
tahmin etmelerini istesek? Cevapları çok merak ediyorum! Ben sınıflarımda 
da öğrencilerime bir konuyla ilgili olumlu-olumsuz çoğunlukla olumsuz, 
görüş bildirdiklerinde “Kendimize ayna tutalım, bugün” derim. Başta benim 
adlandırdığım bu cümleden bir şey anlamaz, durup düşünürler. Örneğin, o 
gün birbirleriyle ya da kendileriyle yaşadıkları iç çatışmanın nedenleri nedir?..  
Kendinizi bu karede nerede buluyorsunuz? Sizce nasıl olmalıydı? Nedeni ne 
olabilir? Vb. gibi... Gelin, bugün sizlerle çocuklarımızla paylaşımlarımıza ve 
yaklaşımlarımıza bakıp kendimize ayna tutarken duygularımızı nasıl dışa 
vurduğumuzu irdeleyelim...
Bir aile, iki çocukları var. Anne ve baba çalışıyor. Ayrılmanın eşiğindeler. 
Çocuklar bu süreçte, evde bakıcıyla ebeveynlerinden daha fazla vakit geçirmeye 
başlıyorlar. Her ikisi de yoğun çalışıyor, anne tek izin gününde de hobi kursuna 
gidiyor. Evde iletişim giderek azalıyor, ipler geriliyor. Ayrı ayrı anne ve babayla 
görüşülüyor. Anne, eşinin kendisine saygı duymadığını, değersiz hissettiğini 
hatta psikolojik şiddete maruz kaldığını anlatıyor. Baba, eşinin kendisi 
ve çocuklarını ihmal ettiğini, eşinden yeterli değer ve saygıyı görmediğini 
düşünüyor. Her ikisi de iç seslerini dile getiremedikleri için susuyorlar.
Unutmayın; karşımızdaki kim olursa olsun; eş, anne, baba, kardeş, eğitimciler 
vs. bizim ne düşündüğümüzü ve dolayısıyla da ne hissettiğimizi bilemezler. Biz 
ise kendi hissettiklerimizi net bir şekilde çocuğumuza, çevremize, eşimize ifade 
etmeyi bırakırsak zamanla duygularımızı bastırır hale geliriz. Sonra da başlarız 
beklentilere  ve “guess, what?(tahmin et, ne?)” oynamaya. 
Zamanında ifade edilemeyen ya da ifade edilmesine izin verilmeyen duygular 
farklı şekillerde ortaya çıkmaz mı zaman içinde?  
Yine bir örnekle anlatayın; örneğin çocuğumuzla avm’ye gidiyoruz. Oyuncak 
mağazasının önünden geçerken miniğimiz elinde zaten hemen her versiyonu 
bulunan bir oyuncaktan yeni bir tane daha istiyor. Alınmayınca da ağlıyor. 
Huysuzluk ediyor. Daha önce her geçişte, o oyuncaktan 1, 2, 3’ten bir şey çıkmaz 
deyip almıştık ama... Şimdi bu noktada sizce bu çocuğun huysuzluğu alınmayan 
oyuncağa mı, yoksa annenin beklenmeyen tepkisine mi?.. 
Ağlayan çocuk aslındaki kafasındaki şemanın (avm’ye her gidişinde oyuncak 
alınır) bu kez neden gerçekleşmediğini anlayamadı, belki de kaygılandı, korktu. 
Belki de farkında olmadan bu şemayı biz yerleştirdik onun kafasına. Ona bu 
durumu daha net ifade etseydik, mesela “Bu kez bu oyuncaktan alamayız, eve 
döndüğümüzde daha önce aldıklarımızla birlikte oynayabiliriz” ya da “Hayır! 
Bugün buraya sadece yemek yemek için geldik.” vs. 
Hepimizin duygularını ifade etmeye, kendini anlatmaya ve anlaşılmaya 
ihtiyacı var, çocuklarımızın kahkahaları gibi korkularının, üzüntülerinin de 
paylaşılmasına, bizim tarafımızdan anlaşılmaya ihtiyacı var. Her davranış aslında 
içinde birçok duygu barındırmıyor mu?
Daha önce kendisine vuran kardeşini annesine şikayet eden çocuğumuza ne 
söyledik? Ya da okulda arkadaşıyla ufak bir sorun yaşadığında çocuğumuza nasıl 
yaklaştık? Duyguları söyleyelim, ifade edelim ama en güzeli çocuklarımıza “seni 
seviyorum”u yüzlerce kez söylemek yerine bu duyguyu onlara davranışlarımızla 
yaşatalım. ‘Guess, what?’ oynayıp duyguları bastırmak sizce de zaman kaybı 
değil mi? Ne dersiniz, kendimize ayna tutalım mı?
Sevgilerimle, Gözde USLU / Rehber Öğretmen, Filolog, Sosyolog
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İSTİŞARENİN  (DANIŞMANIN ) ÖNEMİ
İstişare herhangi bir konuda doğruya ulaşmak veya yaklaşmak için ehline sormak, 
danışmak, görüş alışverişinde bulunmak, fikir almak ve birlikte karar vermektir. 
İstişarede asıl hedef hakikatin gerçekleşmesi, netleşip ortaya çıkmasıdır. İnsan 
başkalarına muhtaç bir varlıktır. İstişare de muhtaç olma gerçeğinin ortaya 
konulmasıdır. Hayatımızdaki önemli meselelerde daha çok ihtiyacımız vardır. İsabetli 
görüşün, kararların ortaya çıkması için yapılır. Umumu ilgilendiren konularda ise 
istişare daha çok önemlidir. 
Dinimiz İslam büyük veya küçük her işte istişare ile karara varmayı emretmektedir. 
Kuranımız Şura suresi 38.Ayetinde “Onlar işlerini aralarında danışarak yaparlar” 
denilmekte, Ali İmran Suresi 159.Ayetinde ise “…Yapacağın işlerde onların 
görüşlerini al. Sonrada karar verince de Allah’a dayan, çünkü Allah, kendine güvenip 
dayananları sever” denilmektedir.
Allah Resulü Peygamberimiz  “Kendi düşüncenize göre hareket etmeyin”, “Yapacağı 
işi ehliyle istişare edene, o işin en güzeli nasip olur” demektedir.
Hz. Enes anlatıyor; Bir mümin Allah’ın Resulüne: “Bana öğüt ver ricasında bulundu” 
O da şöyle buyurdu: “Faydalı ve zararlı taraflarını düşünerek ve gerekli istişareleri 
yaparak işe başla. Yapacağın işin sonucunu hayırlı görürsen o işe devam et. Yok eğer 
o işte dine, ilme ve olgun akla aykırı bir uygulama içine düşmekten korkarsan hemen 
bırakıver.”
 Peygamberimiz Ali İmran da ki ayette “İş hususunda onlarla müşavere et” emri 
gereğince, önemli meselelerde sahabe ile istişarelerde bulunmuştur. Bedir, Uhud, 
Hendek savaşlarında ve Hudeybiye antlaşması gibi önemli konularda, sahabe ile 
istişare ederek karar almıştır. Akıl ve bilgi yönüyle insanların en mükemmeli olan 
Peygamberimize bile, Allah istişareyi emretmiştir.
İslam idaresi istişare esası üzerine kurulmuştur. Herkesin görüşünün alınması 
gereklidir. Peygamberimiz yapılacak işlere herkesin ruhen ve fikren iştirakini istemiş 
“İstişare eden güvenlik içindedir” demiştir.
Hz. Ebubekir de ”İşlerinde Allah’tan korkanla istişare et; selamet bulursun” 
demektedir.
Atalarımız “Ulu sözü dinleyen ulu dağlar aşar”, “Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır”, “Akıl 
akıldan üstündür” “Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp olur”, “Danışan dağı aşmış, 
danışmayan düz ovada yolu şaşırmış” demişlerdir. 
İstişare ederken kime, kimlere danışılmalıdır. Dinimizde istişare edilecek kişiler ve 
kişilerde hangi vasıflar olması gerektiği belirtilmiştir. Bu vasıflar şunlardır:
a) Akıllı olmalı. “Akıllıya danışıp onu dinleyen doğruyu bulur, dinlemeyen 
pişman olur” Hadis
b) İlim sahibi ve salih olmalı. “Salih olan alimlerle istişare edin” Hadis
c) Tecrübeli ve işin ehli olmalı. “Ehline soran kişi hakiki yolu bulur” Hadis 
d) Fikri kuvvetli ve sıhhatli olmalı. “Eğer bin bilsen bile sormalısın bir bilene” 
demişler.
e) Güvenli olmalı. “İstişare edilen güvenilen kişidir. Kendisine layık gördüğünü 
başkasına tavsiye eder.”, “Danışan yardıma kavuşur, istişare edilen emindir” Hadis
Eski Türklerde devlet işlerini görürken danışmak, istişare etmek, aldıkları kararları 
topluma benimsetmek, doğru olanı yapmak ihtiyacını duymuşlardır. İstişareler 
Toy ve Kurultay denilen devlet işlerinin görüldüğü meclislerde yapılırdı. Orta 
Asya Türk devletlerinde Hükümdarlar Kaan, Han, Yapgu gibi ünvanlar taşır, devlet 
başkanı olarak devleti düzenleme, varlığını korumak, halkın refahını sağlamakla 
görevliydiler. Bunları yaparken töreye uymak zorundaydılar. Törenin kaynağı ise 
halk, Han, Toy veya Kurultaydı. Han bu nedenle halka ve Toy veya Kurultaya bağlı 
olmak zorundaydı. Devlet meclisi Toy veya Kurultay, Handan sonra devletin iç ve dış 
sorunlarının istişare edildiği, kararların alındığı yüksek kuruldur. Han burada alınan 
kararları dikkate almak zorundaydı.
Toy geleneğinin ilk olarak yapıldığı toplantılar... Devamı simgedergi.com.tr’de...İç
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Necdet
BAYRAKTAROĞLU
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN YANSIMALARI
29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin yönetim şekli 94 yıl sonra 2017 yılında 
kökten değiştirildi. Parlamenter Sistemden, Sadece 
Türkiye’ye has bir model olduğu dillendirilen 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Geçiş 
sürecinde, iktidar partisi Ak Partinin istemesinden çok, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önermesi ve 
partisinin desteği etkili oldu. 
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, 
Türkiye’de 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumuyla 
kabul edilen ve 10 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 
uygulanmaya başlanan başkanlık benzeri hükûmet 
sistemidir.
Demokratik Parlamenter sistemde “Bakanlık 
Makamı” ön plandaydı ve “Başbakanlık Makamı” ise 
koordineyi sağlamakla görevli Anayasal bir bakanlık 
iken uygulamada icranın en tepesindeki makam ve 
bakanlıkların da etkin işleyişini sağlayan aktif bir görev 
ve makamdı. Cumhurbaşkanlığı makamı ise daha çok 
devleti temsil ve TBMM’nden gönderilen Kanunları 
ve bazı makam ve Büyükelçileri “Atama” ve “Onay” 
makamı olarak yer almaktaydı. Bu makam: 1921, 1924, 
1961, 1982 Anayasalarında ufak tefek değişikliklerle 
birlikte 2017 yılında yapılan Anayasa Referandumuna 
kadar devam etti.
10 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin sayı, görev ve yetkilerinde de önemli 
değişiklikler oldu. 2017 Anayasa Referandumu ile 
Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarıldı ama yetkilerin 
büyük kısmı ve icrası Cumhurbaşkanının elinde 
toplandı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkileri de şu şekilde yeniden tanımlanmıştır. Yapılan 
değişiklik sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
87’nci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Görevi şu şekilde tanımlanmıştır: 
“Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, 
kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve 
kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul 
etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar 
vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını 
uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel 
ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer 
maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve 
görevleri yerine getirmektir.” 
2017 Anayasa Referandumu ile devletin yapısı 
tepeden tırnağa değişti; bakanlıkların merkez ve taşra 
teşkilatlarının yeniden yapılandırılma sonrasında 
‘bakanlık amblemi’ başta olmak üzere görev, yetki ve 
sorumlulukları yeniden tanımlanmıştır. Başbakanlık 
Makamı, 10 Temmuz 2018 tarihi itibari ile lağvedilerek 
yetkileri Cumhurbaşkanında toplandı ve Binali Yıldırım 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin son Başbakan olarak 
tarihe geçti. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde görev 
yapacak Bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından daha çok 
Milletvekilleri dışından seçildikleri için Siyasetçiden 
ziyade Devlet Memuru algısını aşamadılar. Bu yeni 
sistem: başta bakanlar olmak üzere, bürokrasinin tepe 
noktalarında görev yapan kamu görevlileri üzerinde 
inisiyatifi kullanabilme, sorumluluk ve yetki kullanma 
kavramlarında değişikliğe neden oldu.  
Parlamenter Sistemde Bakanlar daha çok 
Milletvekilleri arasından seçildikleri için görevlerini 
yaparlarken arkalarında devlet gücünün ve 
TBMM’nin denetiminin varlığını hissederek görev 
yaparlardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
geçildikten sonra Cumhurbaşkanının kişisel iradesiyle 
seçildikleri için devletin kamu gücünden ziyade 
kişisel değerler ve güç ön plana çıkmış, her bakan 
(hatta bürokrat), planlama ve icraatlarını halka 
anlatırken: Cumhurbaşkanı kaynaklı referanslarını 
ileri sürmeye, icraatlarını ve söylemlerini de ona 

uygun yapmaya, dillendirmeye başladılar. Bunlar, asli 
görevlerini yaparlarken: “Sayın Cumhurbaşkanımızın 
direktifleriyle… Sayın Cumhurbaşkanımızın teşviki 
ile…” diye konuşmaya başlıyorlar. Anayasadan ve İdare 
Hukukundan, İdarenin işleyişinden kaynaklanan görev 
ve sorumlulukları yokmuş gibi topu üst makamlara 
atarak görev, yetki ve sorumluluğu bir kişinin üzerinde 
toplanması algısından öteye gidememektedirler. 
Devlet Memurlarında da durum farklı değil. 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarının 
dokunulmazlığı ve arkasında devletin gücünün varlığı 
hissiyatı vardı. Her kademedeki memur görevini 
yaparken o güven ve gücünü yanında hissederdi; 
sürgün, makam ve rütbe kaybı korkusu veya yükselme 
beklentisini daha az hissederdi. Çünkü kurumlarda 
mevzuat ile memurların işe alınma, görevde yükselme, 
yer değiştirme gibi yerleşik kuralları nedeniyle her 
memur veya amir bu kurallar, sınırlar çerçevesinde 
geldiği yeri de gideceği en yüksek makamı da bilir, ona 
göre çalışırdı. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile liyakat 
ilkeleri (siyasi tercihi nedeniyle) olan eğitim, tecrübe, 
işin ehli olup olmadığı vb. dikkate alınmaksızın 
görevlendirmelerin yapıldığı herkesin malumudur. 
Seçimle gelinen bazı görev ve makamlar için 
gerekli olan kriterler değiştirilerek, (örneğin: Rektör 
atamalarında Profesör olma şartı 703 numaralı KHK ile 
kaldırıldı) atama sistemine dönüştürüldü. Zira devletin 
yapısı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem ile tümden 
değiştiği için “görev, yetki, sorumluluk” tanımlarında 
da yeni düzenlemeye gidildi. Bu değişiklikte, bakanlık 
sayısının azaltılarak birkaç bakanlığın tek bir bakanlık 
çatısı altında toplanmasının da etkisi olmuştur. Zira 
bakanlıkların sayısı her hükümete bağlı olarak artış ve 
azalış göstermiştir, bu da işlerin yürütülmesinde yetki 
karmaşasını beraberinde getirmiştir. 
Bürokrasi ve Tükenmişlik Hastalığı
Rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu’nun bürokrasi üzerine 
çok çarpıcı bir tespiti vardı: “Bürokrasi ve Tükenmişlik 
Hastalığı, Bürokratların Hastalığıdır. Durumdan 
vazife çıkarma, İşi yokuşa sürme, Bugün git yarın gel, 
anlayışından zevk alma şeklinde kendini belli eder. Bu 
durum kompleks ve aşağılık duygusundan kaynaklanır, 
genetik de olabilir. Çaresi ve tedavisi: İş yapmaktan, 
yararlı olmaktan keyif almaktan geçiyor.” Bu yeni 
sistemde bürokrasideki bu hastalığın daha ön plana 
çıktığını görüyoruz. Yeni sistemle: ‘Her şeyi yukarıdan 
bekleyen, suya sabuna dokunmaktan çekinen’, bir 
anlayışın daha egemen olduğu gerçeği ile karşı karşıya 
kalmaktasınız. Çoğu makamların “vekâlet” sistemiyle 
yönetiliyor olmasının da etkisi vardır. Zira vekil olarak 
atanan kişi istikbal beklentisi içerisinde olacağından 
kamu hizmeti yaparken halkın yararına olan işleri değil 
de kendisini atayan makam ve kişinin direktifleri ve 
isteği doğrultusunda hareket eder. “Gelecek kaygısı” 
hemen herkeste az veya çok vardır ama vekâlet 
görevi yürütenlerde bu daha fazladır; bu da, devlet 
hizmetlerinde liyakat, sürat ve inisiyatif kullanabilme 
kabiliyetleri üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemin de 
bürokratından, bakanına varıncaya kadar, emir ve 
talimat ile hareket edildiği zaman, bütün işler ister 
istemez, Cumhurbaşkanlığı Makamında oturan kişide 
toplanmaktadır. Bütün devlet işlerinde tek karar verme 
merciinin bir tek kişide toplanması aynı zamanda o kişi 
için de bir eziyettir, ekip çalışma ruhuna da aykırıdır. 
Cumhurbaşkanının da et ve kemikten yaratılmış bir 
insan olarak: dinlenmeye, eğlenmeye, ailesiyle ve 
dostlarıyla vakit geçirmeye hakkı vardır. 
Bütün devlet işlerinde karar mercii olarak yetkilerin ve 
sorumlulukların bir kişide toplanması insan fıtratına da 
aykırıdır; insan, fıtratı gereği bu kadar işi kaldıramaz…     
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılı 
kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliğinde tören 
düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törendeki 
konuşmasında, cumhuriyetin, 20. yüzyılda sathı 
vatanda bütün yokluklara rağmen gözünü 
kırpmadan, korkmadan cepheye atılan inanmış 
ecdadın en büyük zaferi, tasada ve kıvançta bir 
olan milletin eseri olduğunu belirtti.

“29 Ekim 1923’te Atatürk tarafından ilan edildiği 
o günden beri her gün, hepimiz Cumhuriyetiz.” 
diyen Yerlikaya, cumhuriyetin bütün evlatlarının, 
herkesin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, sadece bir kavram, bir 
tanım değil; köklü bir medeniyetin, değerler 
sisteminin son halkası olduğunu ifade eden 
Yerlikaya, şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimizin temelinde; bilgelik, medeniyet, 
ilerleme ve yükselme ruhu var. Yaşama azmi ve 
yaşatma gayreti var. Kadim bir mirasın sahibi 

olarak milletimize, memleketimize, coğrafyamıza 
ve insanlığa karşı vazifelerimiz var. Bu sebeple 
sa Türkiye hada olduğu gibi masada, mücadele 
meydanında olduğu gibi kürsüde; medeniyetimiz, 
memleketimiz, milletimiz, insanlık ve dünya 
için bulunuyoruz. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını, 
bu şuurla; tarih boyunca izlediğimiz Hakk’a, 
hakikate, doğruya ve doğruluğa olan kutlu 
yolculuğumuzun, rotası olarak takip ediyoruz, 
takip edeceğiz.”

Vali Yerlikaya, “Cumhuriyetin hür ve eşit 
vatandaşları olarak biz, hepimiz, bulunduğumuz 
her yerde, ifa ettiğimiz her görevde, bürokrat, 
memur, işçi, öğretmen... Genç, yaşlı, kadın, 
erkek... İstiklal ve istikbal için unvansız ve ayrımsız 
mücadele eden atalarımız gibi yeni başarılar elde 
etmekle mükellefiz. Üstlendiğimiz bu sorumluluk, 
bir tercih değil, varlık yokluk meselesi. Her birimiz, 
bu bilinçle, geleceğe doğru yeni yollar açacak, 
inşallah medeniyet ve cumhuriyetimizin bayrağını 
dünyanın gönderinde en yükseğe taşıyacağız.” 
ifadelerini kullandı.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılı kutlamaları kapsamında ülke genelinde 
törenler düzenlendi.
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Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de 
dahili ve harici düşmanların olmaya devam 
edeceğini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Onlara karşı parolamız, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ‘Zafer, zafer benimdir, diyenindir.’ sözü 
olacak. Önümüze çıkan her engeli bu inanç ve 
özgüvenle aşacak, varisi olduğumuz Cumhuriyeti 
ilelebet yükseltmeye devam edeceğiz. 
Cumhuriyetimizin 97. yılında her zamanki gür 
sesimizle ‘Hakimiyet milletindir’, ‘Sonsuza dek 
Cumhuriyet’ diyeceğiz. Bu duygularla, Başta 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve kıymetli silah arkadaşları olmak üzere 
cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımızı 
saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 
selameti, devletimizin bekası ve ay yıldızlı 
bayrağımız uğrunda şehit düşen, gazi olan tüm 
vatan evlatlarına şükranlarımı sunuyorum. Ruhları 
şad, makamları ali olsun, Allah hepsinden razı 
olsun. Mazi bizim, bugün bizim, istikbal bizim. 
Hepimiz Cumhuriyetiz. Cumhuriyetimizin 97. yılı 
kutlu olsun.”

Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından 
katılımcıların tebriklerini kabul etti.

Törene 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral 
Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Hüseyin Aksu, askeri, mülki, idari ve 
siyasi erkan ile yabancı misyon temsilcileri, kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK ve oda 
temsilcileri katıldı.

Törene katılanlara İstanbul Valiliği tarafından 
hazırlanan İzzet Keribar’ın 1950’lerden 1980’lere 
kadar siyah, beyaz İstanbul fotoğraflarından 
oluşan “İki İstanbul” kitabı hediye edildi. 

Aksaray’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle 
kutlandı
15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen 
törende Vali Hamza Aydoğdu, tebrikleri kabul etti.

Aydoğdu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 
Cumhuriyet Bayramı’nın, yılda bir defa hatırlanıp, 
kutlanılacak bir bayram olmadığını, yılın her günü, 
nimetlerinden faydalanılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetin, varlığına borçlu olunan en büyük 
fazilet olduğuna değinen Aydoğdu, “ Şüphesiz, 
bugünlere kolay gelinmemiştir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde, aziz Türk milletinin, yedi 
düvele karşı verdiği, destansı bir kahramanlık 
vardır. ‘Aç yaşarız. Susuz yaşarız. Ama vatansız 
yaşamayız, Ya istiklal ya ölüm.’ diye haykıran bir 
milletin çığlıkları vardır.” diye konuştu.

Tören şiirlerin okunması ve ödüllerin verilmesinin 
ardından sona erdi.

Konya, Afyonkarahisar ve Karaman’da tören 
düzenlendi

Konya’da, Kültürpark içerisindeki amfi tiyatroda 
düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Vahdettin Özkan, Türk 
milletinin tarihindeki en parlak başarılardan 
Cumhuriyet’in ilanının 97. yılının büyük coşkuyla 
kutlandığını söyledi.

Cumhuriyet’in, Türk milletinin tarih sahnesinde 
yeniden dirilişinin adı olduğunu ifade eden Özkan, 
“Cumhuriyetimiz, mana ve gücünü milletimizin 
iradesinden almaktadır. Cumhuriyet, büyük bir 
imanla gerçekleşen kurtuluş mücadelesinin en 
önemli meyvesi ve eseridir.” diye konuştu.

Özkan, Cumhuriyet misakının temelinin, ülkesine 
sadakatle bağlı vatandaşların eşitlik ve özgürlük 
fikriyle oluştuğunu belirtti.

Konuşmanın ardından, şiir ve resim yarışmalarında 
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalar, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran 
takımının gösterisiyle sona erdi.
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Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl 
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile davetliler ve 
vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar’da da kutlamalar kapsamında valilikte 
tören düzenlendi.

Tören, Vali Gökmen Çiçek’in makamında protokol 
üyelerinin tebriklerini kabul etmesiyle başladı. 
Daha sonra valilik binası önündeki programda saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, kadim tarihin 
en kıymetli kazanımlarından biri olan Cumhuriyet’in 
ilanının 97. yılında, devletin kuruluş yıl dönümü 
heyecanının ve coşkusunun, ülkenin dört bir tarafında 
ve gönül coğrafyasının tamamında olduğu gibi, zafer 
şehri Afyonkarahisar’ın kalbinde ve ruhunda da en 
derinden hissedildiğini aktardı.

Türkiye’nin ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, 
güçlü ordusu ve zengin insan kaynağı ile uluslararası 
alanda giderek daha saygın bir konum kazanmakta 
olduğuna dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

“Muhakkak ki bunda gücünü milletinden alan 
demokratik bir cumhuriyet rejiminin olmasının önemi 
büyüktür. Ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine 
doğru emin adımlarla ilerlerken, bu ilerlemeye 
ve gelişmeye Afyonkarahisar olarak yılmadan, 
yorulmadan, aşkla, şevkle, azimle, çok çalışarak, hep 
birlikte katkı sağlayacağız.”

Karaman’da ise Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen 
törende Vali Mehmet Alpaslan Işık, CHP Karaman 
Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Belediye Başkanı 
Savaş Kalaycı, tebrikleri kabul etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Işık, yaptığı konuşmada, geçmişte olduğu 
gibi bugün de Türkiye’nin gücünü kendilerine 
tehdit olarak gören dış güçlerin, ülkeyi bölmek 
ve parçalamak için ellerinden geleni ardına 
koymayacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle 

sürdürdü:

“Bu milli birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece kimse 
bu cumhuriyeti yıkamaz. Yıkmaya dahi yeltenemez. 
Milletimizi esaretten kurtararak yeni ve tam bağımsız 
bir Cumhuriyeti kuran başta Atatürk olmak üzere silah 
arkadaşlarına ve kahraman şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ 
dediği Cumhuriyetimizin ebediyete kadar sürmesi 
temennisiyle hepinizin bayramını kutluyorum.”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Spor Salonu’ndaki 
törende tebrikleri kabul etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak 
gerçekleştirilen törende, sosyal mesafe, maske ve 
hijyen kurallarına dikkat edildi.

Yazıcı, yaptığı açıklamada, milli hedeflere ulaşmak için 
birlik ve beraberlik ruhuyla çalıştıklarını söyledi. 

Kendilerine Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları, bütün 
şehit ve gazileri minnetle, şükranla ve rahmetle 
andıklarını anlatan Yazıcı, “Ruhları şad olsun. Bize 
emanet ettikleri Cumhuriyeti birlikte yücelteceğiz. 
Yaşasın Cumhuriyet.” dedi.

GÜNCEL
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‘SMA’nın Farkındayım Projesi’nin açılış toplantısı yapıldı

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneğinin (SMA-DER) Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen “SMA’nın 
Farkındayım Projesi”nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Zoom uygulaması üzerinden yapılan toplantıda konuşan SMA-DER Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir, 
Engelliler Konfederasyonunun “Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye Engelliler Meclisine Doğru” projesi 
tarafından Engelli Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitesi ve Karar Süreçlerine Katılımlarının Güçlendirilmesi 
Alt Hibe Desteği’ne yaptıkları başvurunun kabul edilmesiyle AB tarafından desteklenen projenin 
çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

“Genetik geçişli, nadir görülür, ilerleyici bir hastalıktır”

Projenin SMA ile mücadele sürecinde yaşanan zorluklarla baş etme deneyimlerini paylaşmak, hayati 
önem taşıyan bilgileri hasta ve yakınlarına ulaştırmak, toplumda bu hastalığın bilinirliğini artırmak 
amacıyla başlatıldığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

“SMA genetik geçişli, nadir görülür, ilerleyici bir hastalıktır. İstemli kas sistemini etkiliyor. Görme ve işitme 
duyuları bu hastalıktan etkilenmiyor. SMA 4 farklı tipte görülüyor. Her 50 kişiden birinin SMA taşıyıcısı 
olduğuna dikkati çekmek istiyoruz. Hem anne hem de babanın taşıyıcı olduğu durumlarda doğal bir 
gebelikte bebeğin yüzde 25 SMA hastası, yüzde 25 sağlıklı, yüzde 50 taşıyıcı olma riski var. SMA, dünya 
genelinde 10 binde bir, Türkiye’de 6 binde bir görülüyor. Taşıyıcılık taramasının zorunlu testler arasına 
alınmasını istiyoruz.”

Demir, solunum cihazına bağlı hastalara yönelik doğal afet durumunda tedbirlerin alınması ve 
önceliklerinin belirlenmesi konusunda AFAD ile de ortak proje yürüttüklerini kaydetti.

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneğinin (SMA-DER) Avrupa Birliği tarafından 
desteklenen “SMA’nın Farkındayım Projesi”nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.
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Sağlık Bakanı Koca: Yerli ürünlerimizi kardeşlerimizle 
paylaşarak salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 2014 
yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve himayelerinde düzenledikleri Türk 
Tıp Dünyası Kurultayı’nın bu yılki etkinliğinin gündüz bölümünde üye ülkelerin sağlık bakanları ve bilim 
insanlarıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge’nin katılımıyla Sağlık 
Bilim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini anlattı. 

“Koronavirüs pandemisi” özel gündemiyle 10 Nisan 2020’de toplanan Devlet Başkanları Zirvesi’nde alınan 
kararlar doğrultusunda, konsey üyesi ülkelerin sağlık bakanları olarak 28 Nisan 2020’de video konferans 
yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sağlık Bakanları toplantısında ülkemizin teklifi olarak; başta koronavirüs salgını ile mücadele olmak 
üzere, sağlığın tüm alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı, ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlar gibi 
pandemi ile mücadelede büyük önem arz eden ihtiyaçlar, sağlık turizmi, hastane işletmeciliği gibi 
konularda birlikte hareket edilmesi için ortak bir tedarik zinciri grubu oluşturulması, geçtiğimiz yıl 
Özbekistan’da birincisini gerçekleştirdiğimiz Türk Konseyi Sağlık İş Forumu’nun her yıl bir başka üye 
ülkenin ev sahipliğinde düzenlenmesi konularını gündeme getirmiştik. Türk Konseyi Sağlık Bilim 
Kurulu Toplantıları, kurul başkanlığına seçilen Bakan Yardımcımın başkanlığında her ay düzenli olarak 
gerçekleştirilmekte, kardeş bilim insanlarımızla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmaktadır.”

Bakan Koca, ayrıca bu kapsamda konsey üyesi ülkelerin aşı alanında faaliyet gösteren bilim insanlarını 
bir araya getirerek, “Laboratuvardan Aşıya” temalı aşı çalıştayını ağustosta İzmir’de Türkiye’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, “Yerli üretimimiz olan maske, tulum gibi kişisel koruyucu 
ekipmanları, ilaçları, solunum cihazlarını kardeşlerimizle paylaşarak onların salgınla 
mücadelelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz.” dedi.
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Sinirler gergin. 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun dostları, parçalanma eğilimi içine girdi.
Bu da moralleri çökertti. 
Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP ve Meral Akşener’in partisi İP’te bölünme 
işaretleri, CHP Politbürosu’nda paniğe neden oldu. 
CHP’nin yüzde 18’e düşmüş oylarının bir bölümünü daha azaltacak yeni gelişmeler var. 
CHP bir taraftan Muharrem İnce’nin yeni parti çalışmaları, diğer yandan Mustafa Sarıgül’ün 
yeni parti kurmak üzere harekete geçmesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dengesiz 
adımlar atmasına neden oldu.
Başta CHP Teşkilat Başkanlığı’nı yürüten Oğuz Kaan Salıcı tarafından CHP merkezinde önce 
Muharrem İnce’nin ulusalcı kadrosu temizlendi.
Atatürkçü kanat kenara itildi.
Düşünebiliyor musunuz? 
CHP’de siyaset yapmak için Atatürk karşıtı olmak zorundasınız. 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi. 
Atatürk’le arasına mesafe koyan bu kişi, İstanbul’da temizlik yaptı. 
Atatürkçü birçok siyasetçi budandı. Şaşılacak bir durum yok.
Kaftancıoğlu karşı olduğu Atatürkçüleri İstanbul’dan attı. 
Bu temizleme sonucu, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dayanamadı, isyana başladı.
 Ciddi araştırmalarıyla tanınan MetroPoll Araştırma Şirketi, Ekim ayı anketi yaptı.
CHP’nin oy oranının yüzde 17.7’ye düştüğünü açıkladı. EN ÇOK OY KAYBEDEN CHP OLDU.
Daha önce yaptığı araştırmalarla karşılaştırmalı bir tabloyu da paylaşan MetroPoll’ün aktardığı 
verilere göre, Eylül ayında en çok oy kaybeden parti CHP oldu. 
Yüzde 25’lerden yüzde 17’ye düşen CHP’den kaçan seçmenlerin ‘Kararsızım’ noktasına geçtiği 
bir süreçte, “KARARSIZIM”DİYENLERİN yüzde 11.2’ye yükseldiği gözlendi. 
Bu durumu gören İTİLMİŞ GÜRSEL TEKİN DAYANAMADI:
CHP’nin oyları neden artmıyor, kendimizi check etmemiz lazım. 
Neden kararsız seçmen sürekli artıyor da, CHP anketlerde klasik oy havzasında duruyor? 
Oyumuz artmıyorsa ne zaman artacak? 
Çalışmıyorsak, yorulmuyorsak seçim kaybetmeye mahkûm oluruz. İstanbul Arnavutköy’de 
yüzde 40 oy aldık. Bunun araştırmasını yaptık mı? Yapmadık. 
Sultangazi’de oyumuz yüzde 41’e çıktık. Bunu da sormadık. 
Kalelerimizde oy oranımız düştü. 
Bu konuda da bir araştırma yapılmadı. 
Daha önce bize oy verenler neden oy vermekten vaz geçiyor? 
Gürsel Tekin, İstanbul’un adını vermediği bir ilçesinde 1 yılda 3 bin 500 üyelerinin istifa ettiğini, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmış oldukları halde ortaya böyle bir tablo çıktığını 
söyledi:
Gidip hepsine sormamız, neden istifa ettiklerini, gönüllerinin neden kırıldığını öğrenmemiz 
lazım. Gürsel Tekin’in bu ilk çıkışına, CHP Sözcüsü Faik Öztrak adeta Gürsel Tekin’in kulağını 
çeker gibi, “Dışarıda öyle konuşmak yok. 
Gel, kapalı toplantılarda konuş” dedi.
CHP sözcüsü Faik Öztrak’a karşı Gürsel Tekin de patladı: 
Bugüne kadar bütün seçimlerin sonuçlarını tahmin etmiş bir siyasetçiyim. 
Oy kaybını sokakları dolaşarak görüyordum. 
Ne dediğimi çok iyi biliyorum. 
Genel başkana da söyledim, kapalı gruplarda da bu durumu ifade ettim. 
Bugün bunu ifade edemezsem yarın çok geç olur. 
Çok geç olmaması için partililer üzülseler de kırılsalar da bunları söyleyeceğim. Düşünebiliyor 
musunuz daha parti içinde birbirlerini yiyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde nasıl kavgalar yaşanıyor, kulağımıza geliyor.
İBB’nin birimlerine kendi adamlarını sokmak isteyen vekillerin savaşı çok sıradan değil.İç
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Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

CHP PARÇALANMA EĞİLİMİNE GİRDİ. MORALLER BOZUK, SİNİRLER GERGİN. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Ulaşım ve iletişim açısından herhangi 
bir sıkıntı yok. Bütün arkadaşlarımız burada. İçeride sağ kalan vatandaşlarımız var, 
onlara ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ulaşım ve 
iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok

Depremden etkilenen bölgede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzücü bir durum yaşandığını, depremi en az hasarla atlatmak için 
çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok. Bütün arkadaşlarımız burada. İçeride sağ kalan 
vatandaşlarımız var, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda burayı en az hasarla atlatmak 
için arkadaşlarımız çalışıyor. Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat 
olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımız arabalarıyla 
yollara çıkmasınlar çünkü ambulansların ve yardım ekiplerinin hareketlerini kısıtlıyorlar.”

Yaşanan kayıplar için üzüntülü olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, “AFAD çalışıyor, elimizde bazı bilgiler 
var ama değişiyor bilgiler, o yüzden maalesef üzücü durumlar da var, en az hasarla, en kısa şekilde atlatmak 
için çalışıyoruz.” dedi.
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HAYVAN SEVGİSİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ
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Levent AYDIN
Yazar

simgedergi@gmail.com

Araştırmalar, bir hayvan 
dostla  birlikte büyüyen 
çocukların zihinsel ve bedensel 
gelişimlerinin daha hızlı 
olduğunu ve  psikolojilerinin 
daha sağlıklı olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Gene araştırmalar 
sonucunda , hayvanlarla birlikte 
günde 25 dakika geçiren, 
onlarla oynayan, ilgilenen ya 
da göz temasında bulunan 
insanların bedeninde oksitosin 
hormonunun %25 oranda arttığı 
ortaya çıkmıştır. Mutluluk- sevgi  
hormonu olarak bilinen bu 
hormon, kişinin  kan basıncının 
düşmesine , depresyonla baş 
edebilmesine, sakinleşmesine 
ve huzur duygusunun artmasına 
yardımcı olur.

Aynı zamanda maddeler halinde 
sayacak olursak:
1.Evcil Hayvanlar Sorumluluk 
Sahibi Olmayı Sağlar 
 2.Stressiz Bir Yaşam sağlar
 3. Empati Yapma Yetisinin 
Gelişmesinde fayda sağlar
4.Daha Sosyal Bireyler 
Olabilmemizi sağlar
5.Yalnızlık Duygusundan 
Kurtulmamızı sağlar
6.Çocukların Sevgiyle Büyümesini 
Sağlar
7. Yaşlılar üzerinde Olumlu ve 
pozitif etkileri vardır
8.Evcil Hayvanların Alerji 
Bağışıklığı Sağladığı 
kanıtlanmıştır.

9.Kalp, Tansiyon Gibi Hastalıkların 
Engellenmesinde etkileri vardır
10. Depresyona Son Verir! 
Evcil hayvanı olan çocukların 
sosyal ve duygusal gelişiminde 
bir diğer önemli nokta, özerkliğin 
gelişimidir. Hayvan beslemek, 
çocuğun kendi kararlarını 
kendi verebilen bir birey olma 
becerisini arttırmaktadır. Özellikle 
çocukluktan ergenliğe geçiş 
döneminde evcil hayvanı olan 
çocukların yaş itibariyle hayvanın 
bakımı ile ilgili konularda 
daha fazla sorumluluk alması, 
onların özerklik kazanımını 
desteklemektedir.

Anne babalar çocuklara 
hayvanların sevinip üzülebilen, 
acı çekebilen, hastalanabilen, 
sevgiyi hissedip bağ kurabilen 
canlılar olduklarını anlatmalı. 
Böylece çocuklar hayvanlardan 
korkmaz ve onlara sevgi besler.
Her birey aile içinde hayvan 
sevgisini çocuklarına aşılamalı 
ve hayvanların yaşam haklarına 
saygı duymayı öğretmelidir.
sosyal sorumluluk olarak 
çocuklarını bilinçlendirmelidir.
Unutmamalıyız! Bir ülkenin 
gelişmişliğini o ülkedeki tüm 
canlıların refah düzeyi belirler.
Bu nedenle bireyler olarak her 
konuda olduğu gibi bu konudada 
sorumluluk sahibi olduğumuzu 
unutmamalıyız...!  
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Dermansızım 
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Emine Göğebakan
Yazar

simgedergi@gmail.com

Kırılmış çok aynam var 
suretimi kaybettiren. 
Kapanmış çok yolum var 
ayaklarımı iplere dolayan. 
Haksız maruz kalışlarım var 
huzurumu çürüten. 
Ama biz kulduk imtihan 
çizgisinde yürüyen. 

Dermansızım  o buluşma 
gününe kadar belki de... 
Belki de acıması lazım 
canımın, 
Toprağa karışınca bedenim 
ruhumun feraha ermesi için... 
Yusuf’un kuyusu kadar derin, 
Çığlıkların duyulmadığı 
kadar uzak bir yerde, 
Yaşantıların izleri önünde diz 
çökmüş, 
Yasakların ötesine 
geçemediğim noktadayım. 

Ölüm hiç bu kadar kurtuluş 
sokağı olmamıştı. 
İsteklerin rüyalarında 
uykulara sarıldığım 
zamanlar... 
Yaşamak vücudumu saran  
duvarlardan ibaret... 
Yaşamak son günü arzuyla 
beklemek... 
Yaşamak acaba ne kadar 
ağlasam özgürlük benim olur 
demek... 

Dermansızım  toza toprağa 
karışamayan nefesimle. 
Dermansızım  kapım hiç 
açılmamacasına kilitli. 
Dermansızım  yarın ulaşılmaz 
dünse kaplamış beynimi. 

Özlüyorum çam kokusunu 
çocuk gülüşlerini. 
Özlüyorum çıplak 
ayaklarımla yağmurlarda 
koşmayı. 
Özlüyorum gönlümü 
sonbahar mevsiminde bir 
yaprağa teslim etmeyi. 

Sanmıyorum ki  vuracak bir 
umut ışığı demirlerime... 
Sanmıyorum ki   kahkahalara  
boğulan bir ben olacak bir 
gün... 
Sanmıyorum ki  ölüm öncesi 
bana ölüm sonrasından daha 
çok yakışacak... 
Çöplüklere yığılırken 
takvimlerim, 
Dermansızım  sebebini 
tanımını bilmeden. 
Halbuki ben dağ eteklerinde 
papatya toplamak isterken, 
Çatılara konan kuşları 
bekledim. 
Alın yazısının kaleminin 
tek sahibinin o olduğunu 
bilmeden... 
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Çocuklara burs sağlamak için resim yapıyor
Ressam Şerife Bilgili Ercantürk, “Esas amacım bu sergilerle yurt dışında ciddi 
gelirler elde edip Türkiye’de yüzlerce çocuğa katkı sağlamak. Resimlerimi 
çocukları okutmak için yapıyorum.” dedi.

“Her Yer Her Yerde” isimli ikinci kişisel sergisini 
sanatseverlerle buluşturan ressam Şerife Bilgili 
Ercantürk, “Esas amacım, bu sergilerle yurt 
dışında ciddi gelirler elde edip Türkiye’de yüzlerce 
çocuğa katkı sağlamak. Resimlerimi çocukları 
okutmak için yapıyorum.” dedi.

Daha önce birçok karma sergide eserleriyle 
yer alan Ercantürk’ün, 22 eserden oluşan 
ve küratörlüğünü Begüm Güney Alkoçlar’ın 
üstlendiği yeni sergisi, Artweeks@Akaretler’de 
ziyarete açıldı.

Ercantürk yaptığı açıklamada, profesyonel 
anlamda 2017’de resim yapmaya başladığını 
belirterek, sergideki eserlerinde, değişen 
duygu durumlarının renge dönüşerek kendisini 
gösterdiğini söyledi.

Yeni eserlerinin önceki işlerine göre daha sakin 
ve dingin bir ruh halini yansıttığını dile getiren 
Ercantürk, genellikle farklı renklerle çalışmayı 
tercih ettiğini ve yaşanılan dönemi hissettirmeye 

çalıştığını aktardı.

Şerife Bilgili Ercantürk, sergideki eserlerin çoğunu 
mart ayından sonra yaptığını söyleyerek, şunları 
ifade etti:

“Bugün çok normal gibi gelmeye başlayan 
pek çok şey, geçtiğimiz yıl bize söylenseydi 
kimse inanmazdı. Tüm duygu durumlarımızı 
ve hayata bakış açımızı etkileyen bir süreçten 
geçiyoruz. 2020 yılında, önceki doğru, iyi ve güzel 
yargılarımız çok farklılaştı. Bütün temellerimizi 
yeniden sorgulamak durumunda kaldık bir 
anlamda. Evlerimizde karantinada olduğumuz 
dönem, özellikle dijitalleşmenin getirdiği 
imkanlarla pek çok insan sanal olarak mekanlarını 
değiştirdi. Açıkçası ‘Her Yer Her Yerde’ ismini, 
böyle bir anlamda da kullandım.”

Sanatsal çalışmalarının ve sergilerinin bir amacı 
olduğuna vurgu yapan Ercantürk, bunun kendisi 
için bir görev olduğunu düşünerek resme 
başladığını söyledi.
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Türkiye mezunu Ahmed Musa, Kenya’da her hafta 
milyonları ekrana kilitliyor
Türkiye’de eğitim alan Kenyalı Ahmed Musa, TRT’de başladığı medya kariyerini 
Kenya’nın en çok izlenen dizisinde senarist olarak sürdürüyor.

Türkiye’de lise ve üniversite eğitimi aldıktan sonra 
ülkesine dönen Kenyalı Ahmed Musa, ülkesinde 
en çok seyredilen dizinin senaristliğini yapıyor.

Musa, Kenya’nın sahil şeridindeki Mombasa 
şehrinde doğdu ve Kisumu şehrinde büyüdü. 
İlkokulu tamamladıktan sonra da 2009’da Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) bursuyla Kayseri’deki Mustafa 
Germirli İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim aldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) bursuyla Gazi Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nde okuyan Musa, TRT’de başladığı 
medya kariyerini ülkesinde sürdürerek ülkenin 
en çok izlenen dizisi olan Maria’nın senaristliğini 
üstlendi.

Üniversitedeyken TRT’nin Svahili dilindeki sayfası 
için çalışmaya başlayan ve yazma yeteneğini bu 
yıllarda keşfettiğini söyleyen Musa, Türkiye’de 
geçirdiği yılları anlattı.

Medya sektöründeki ilk deneyimi TRT’de oldu

Medyaya TRT’yle ayak basan Musa, tercüme 
yaparak yıllarca Shavili konuşulan Tanzanya, 
Uganda, Ruanda, Burundi, Kenya, Mozambik ve 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerle 
Türkiye arasında köprü kurdu.

Üniversitede birinci sınıfta TRT’nin iş ilanını 
gördüğünü ve bu fırsatı kaçırmamak istediğini 
söyleyen Musa, “Svahilice-İngilizce çeviriler 
yapmaya başladım. Açıkçası medya tecrübem 
hiç yoktu. Kendimi geliştirmek için çok fazla 
çalışmam gerekti.” dedi.

Türkiye’de iken kendisini en fazla zorlayan şeyin 
kışları şiddetli soğuk olduğunu dile getiren Musa, 
“Adaptasyon gerçekten çok zordu.” ifadelerini 
kullandı.

Musa, Türkiye’de kaldığı yıllarda dünyaya farklı 
bir gözle bakmaya başladığını dile getirerek, 
“Türkiye’de okuma fırsatını elde etmek başıma 
gelebilecek en iyi şeydi sanırım. Orada çok fazla 
şey öğrendim.” şeklinde konuştu.
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Türk futbolu Avrupa’da 30 yıl geriye gitti
Futbolda Türk takımları, Avrupa kupalarında son 30 yılın en kötü sezonunu geçiriyor.

Türk ekipleri, 3 takımla temsil edildiği 1989-90 
sezonunu galibiyet alamadan tamamlarken 
sadece 0,333 puan toplamıştı.

İçinde bulunduğumuz sezona 5 takımla dahil 
olan ancak elemeler sonucunda 2 takımla yola 
devam edebilen Türkiye, an itibarıyla 1,9 puan 
toplayabildi.

1989-90 sezonu galibiyetsiz geçti 
Türkiye’nin Avrupa’ya 3 takım gönderdiği 1989-90 
sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 
sahne aldı.

O zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 
boy gösteren Fenerbahçe, ilk turda Sparta Prag’la 
eşleşti. Sarı-lacivertliler Çek rakibi karşısında her iki 
maçı da kaybederek (3-1, 2-1) turnuvadan elendi.

Kupa Galipleri Kupası’nda Alman ekibi Borussia 
Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 1-0 ve 
2-1 skorlarla boyun eğerek ilk turda Avrupa’ya 
veda etti.

UEFA Kupası’na katılan Galatasaray da Kızılyıldız ile 
eşleşti. Rakibiyle kendi evinde 1-1 berabere kalan 
sarı-kırmızılı ekip, rövanşı 2-0 kaybetti ve Avrupa 
defterini ilk turda kapattı.

Böylece Türk ekipleri oynadığı 6 maçta 5 yenilgi 

ve 1 beraberlikle ayrılarak sadece 0,333 puan 
toplayabildi.

90’lı yıllarda yükseliş başladı

Türkiye sadece 0,333 puan topladığı 1989-90 
sezonunda, UEFA’ya üye 32 ülke arasında 24. 
sırada yer aldı.

1990’lı yılların ortalarından itibaren biraz olsun 
toparlanan ve üst basamaklara tırmanan Türkiye, 
2000’li yılların başında 7. sıraya yerleşti.

Son 13 sezondur 10 ile 12. sırada yer alan Türkiye, 
bu yıllarda ortalama 6,53 puan topladı.

30 yıl önceye dönüş

Sezona (2020-21) 5 takımla başlayan Türkiye’de 3 
takım elemelerde Avrupa’ya veda etti.

Galatasaray 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle Avrupa 
defterini kapatırken, Beşiktaş oynadığı 2 maçı 
da kaybederek Avrupa’da havlu attı. Aytemiz 
Alanyaspor da tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa 
arenasında ilk maçta elendi.

Avrupa kupalarına direkt gruplardan katılan 
Medipol Başakşehir ile Sivasspor ise oynadıkları 
ikişer maçı da kaybetti. 
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Türk ekipleri yaptığı toplam 10 müsabakadan 
sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 8 maçtan boynu 
bükük ayrıldı.

Bu sonuçlarla sadece 1,9 puan toplayabilen Türkiye 
son 30 yılın en kötü performansını sergiliyor.

Türkiye aynı zamanda bu sezonki performans 
değerlendirmesinde Faroe Adaları, Slovenya, 
Azerbaycan, İsrail, Macaristan, Arnavutluk, G.Kıbrıs 
Rum Kesimi, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin 
gerisinde kalırken UEFA’ya üye 55 ülke arasında 33. 
sırada kendisine yer bulabildi.

Türkiye gelecek sezon sıralamasında 16. 
sıraya indi

Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye’yi gelecek 
sezon daha kötü günler bekliyor.

Ülke puanı sıralaması son 5 yılda toplanan 
puanlara göre belirleniyor. Bu çerçevede Türk 

ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan 
devre dışı kalacak.

Türkiye’nin ilk 15 ülke arasında yer alamaması, 
ülke futbolu adına bir çok olumsuz gelişmeyi de 
beraberinde getirecek.

Türkiye , ülke puanı klasmanında ilk 15 dışında 
kalırsa:

1- Uzun süredir 5 takımla temsil hakkı bulunan 
Türkiye, Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek.

2- Sadece Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi 
yoluna katılacak ama o da ön eleme/elemeler 
oynamak zorunda kalacak.

3- UEFA Avrupa Ligi’ne elemeler dahil takım 
gönderemeyecek.

4- Diğer 3 takım, UEFA’nın gelecek sezon 
uygulamaya sokacağı Avrupa Konferans Ligi’nde 
mücadele edecek.

Juventus, Cristiano Ronaldo’nun Kovid-19’u 
atlattığını duyurdu
Juventus, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun koronavirüsü atlattığını 
açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 
Juventus, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano 
Ronaldo’nun yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 
atlattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan kısa yazılı 
açıklamada, 35 yaşındaki Ronaldo’nun test 

sonucunun negatif çıktığını bildirdi.

Böylece Ronaldo’nun 19 gün sonra iyileştiği ve 
daha fazla tecrit altında kalmasına gerek olmadığı 
belirtildi. Cristiano Ronaldo, ay başında Portekiz 
Milli Takımı’nın maçları için milli takım kampına 
katılmış, 13 Ekim’de burada yapılan test sonucunun 
pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Yıldız oyuncu, daha sonra ambulans uçakla 
Portekiz’den İtalya’ya gelmiş, bu seyahati İtalya’da 
tartışma konusu olmuştu. 

Ayrıca Ronaldo’nun kısa süre önce girdiği üçüncü 
test sonucunun da negatif çıkması üzerine yaptığı 
fotoğraflı paylaşım ve altına yazıp sonradan sildiği 
“PCR testi saçmalık” sözü de İtalya’da eleştirilmişti.
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FUTBOLCU DUYARLARI
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Son zamanlarda, hep rahatsız olduğum konuları kaleme alıyorum. Özellikle yazılı 
ve görsel basında, futbolcular için yorgunluk bahaneleri aşılanıyor. Bu sürekli 
dillendirilince, sanki haklı bir argüman gibi dillere dolanıyor. Yok öyle bir şey!

Futbol da bir meslek öyle değil mi? Herkesin hayatını idame ettirmesi için 
gerektiği gibi. Peki, hangi meslekte onların lüksü var? Herkesten çok para 
kazanıyorlar, herkesten iyi dairelerde yaşıyorlar, antrenörleri ayrı, fizyoterapistleri, 
beslenme uzmanları, masörleri vs. Sonra vay efendim haftada 3 maç 
oynamışmış... Oynayacaksın tabi! Hem de belli standartta oynayacaksın! Sana 
bunun için o şartları sunuyorlar. Madem bunu kaldıramayacaksın, haftada 3 maç 
oynayan takımlara imza atma. Siz başka meslekler özelinde, herhangi bir erbap 
için bu savunmanın yapıldığını gördünüz mü? Asgari ücret alıp 8 ila 12 saat 
arası çabalasın insanlar, bir gün standartı dışına çıksın patronu dikilir karşısına! 
Bazı futbolcular aylarca yıllarca camiasına yakışmayan bir görüntü sergilese bile, 
milyon miktar parayı cebine koyuyor, kimseye hesap vermiyor! Adalet bunun 
neresinde?

Bazıları da başka yönden yaklaşıyor, Sözleşmeyi imzalamasalardı diye. İyi de 
onca parayı yan gel yat diye mi verdiler? Belli ki bir beklenti oluşturuldu ve imza 
attırıldı. Yahu bu savunmayı sadece oyuncunun babası yapar... Tarık Çamdal’a 
hayrına mı verdiler o kadar ücret. Keza Aziz Yıldırım Serdar Kesimal’e kaç yıl ücret 
ödedi. Basit iki örnek. Bunlar mesleğine sahip çıktı mı ki biz duyar söylemlerine 
başvuralım? 

Eğer bir yetkim olsa, çözüm kurulu oluştururdum bu durumlar için. Yönetici bana 
gelirdi, derdi ki “benim bu oyuncudan beklentim fazlaydı ve performansı çok 
kötü. Kendisine kulüp bulmasını istiyorum ama bu maaşı başka yerde alamam 
diyor ve performans vermiyor.” Bu durumu iki taraftan değerlendirirdim, eğer 
gerçekten yöneticiler haklıysa, hiçbir bedel ödemeden fesih hakkı tanırdım! 
Karakterli oyuncular plan dahilinde değilse, mutlaka bir yol bulur ve başka yerde 
devam eder. Kulüplerin, sözleşme şartıyla elini kolunu bağlayan oyuncuları 
savunmayın! Galatasaray’dan örnek verelim; bugüne kadar Muslera’nın maaşının 
konuşulduğunu gördünüz mü hiçbir yerde? Ona bir bedel biçmişler ve sahada 
taraftarı mutlu ediyor, niye konuşalım? Feghouli ve Belhanda’nın ücreti niye 
yüksek sesle tartışma konusu? Çünkü koca senede iyi oynadıkları maç sayısı bir 
elin parmaklarını geçmez! Yetkim olsa, bu iki oyuncu için Galatasaray yönetimine 
yardım ederdim... Ayrıca, pandemi sonrası berbat halde dönen gruplara, yarı 
maaş ödense bile müsaade ederdim! İşini iyi yapmayanlar kulüpten de önemli 
değil, imzaları da.

Yazımı Jose Mourinho sözü ile sonlandırayım; “Yorgun mu? Günde 15 saat 
çalışıp ayda birkaç yüz Euro kazanıp evine dönen baba yorgun olur, biz değil... 
Saygılarımla.
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Uluslararası piyasalarda Dolar/TL 8,30 
seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, yurt içi piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatil 
olduğu yeni güne yükselişle başlamasının ardından 8,2990 seviyesinde 
bulunuyor.

Dolar/TL, yurt içi piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatil olduğu yeni güne yükselişle başlamasının 
ardından 8,2990 seviyesinde bulunuyor.

Dün, en düşük 8,1860 ve en yüksek 8,3254 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 
0,9 değer kazancıyla 8,2607’den tamamladı. 

Dolar/TL, bugüne de uluslararası piyasalarda yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki 
kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,2990’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 
artışla 9,7490’dan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 10,7910’dan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 93,4 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi 1,1745 ile dünkü kapanış 
seviyesinin hemen altından işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda gündeme gelen 
sıkı tedbirlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, ABD’de teşvik paketi 
belirsizliğinin de risk algısını artırdığını söyledi.

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt içinde piyasaların kapalı olduğunu anımsatan 
analistler, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ABD’de büyüme başta olmak yoğun 
veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
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Ham çelik üretimi eylülde arttı
Türkiye’nin ham çelik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 
artarak 3,2 milyon tona ulaştı.

Türkiye’nin ham çelik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 18 artarak 3,2 milyon tona 
yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), eylül ayı ve ocak-eylül dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış 
ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ham çelik üretimi eylülde 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 18 artışla 3,2 milyon tona, ocak-
eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 yükselişle 25,9 milyon tona çıktı.

Nihai mamul çelik tüketimi ise eylülde yıllık bazda yüzde 27,7 arttı ve 2,8 milyon tona yükseldi. Tüketim, 
ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak 21,9 milyon ton oldu.

Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatı eylülde miktar bazında yüzde 0,8 artarak 1,9 milyon tona çıkarken, 
değer bazında yüzde 3,9 azalışla 1,3 milyar dolara geriledi.

İhracat, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 9,1 azalarak 15 
milyon tona, değer bazında yüzde 14,7 azalarak 10,4 milyar dolara düştü.

İthalat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 10,1 artışla 1,2 milyon tona, değer 
bazında ise yüzde 3 azalışla 881 milyon dolara indi.

İthalat, ocak-eylül döneminde yıllık olarak miktar bakımından yüzde 8,9 artışla 10 milyon ton, değer 
bakımından ise yüzde 4,9 azalarak 7,2 milyar dolar oldu.
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Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün yaşamını yitirmesinin üzerinden 13 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 31 Ekim 2007’de vefat eden Erdal İnönü, “siyasetin gülen yüzü” ve bir bilim 
adamı olarak Türk siyasetinde iz bırakanlar arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün oğlu olan Erdal İnönü, 6 Haziran 1926’da dünyaya 
geldi. İnönü, ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1947’de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-
Matematik Bölümü’nü bitirdi.

Daha sonra ABD’ye giden İnönü, Kaliforniya Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi 
gördü. Türkiye’ye 1952’de dönen İnönü, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nden doçent unvanı aldı.

Sevinç İnönü ile 1957’de evlenen İnönü, Princeton Üniversitesi ile Oak Ridge Princeton National Laboratory’de 
1958-1960 yıllarında “konuk araştırmacı” olarak yer aldı.

Sonrasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) rektörlük yapan Erdal İnönü, 12 Eylül 1980 askeri 
darbesinden sonra öğretim üyeliğini bırakarak siyasete girdi.

Kurulmasına öncülük ettiği Sosyal Demokrasi Partisi’nin (SODEP) Genel Başkanı olan İnönü, partisi ile Halkçı 
Parti’nin birleşmesinde de etkin bir rol oynadı.

Bu birleşmenin ardından Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) adıyla Türk siyaset hayatında yerini alan partinin Genel 
Başkanı İnönü oldu.

Erdal İnönü’nün vefatının üzerinden 13 yıl geçti
ABD’de tedavi gördüğü hastanede 31 Ekim 2007’de hayata gözlerini yuman 
eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, “siyasetin gülen 
yüzü” ve bir bilim adamı olarak hafızalarda iz bıraktı.
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İnönü, ilk seçimlerde İzmir Milletvekili seçilerek, Meclis’e girdi.

Erdal İnönü liderliğindeki SHP, Anavatan Partisi’nin (ANAP) iktidarda bulunduğu 1989 yerel seçimlerinde oyların 
yüzde 28,7’sini alarak birinci parti konumuna yükseldi. SHP, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 67 il 
merkezindeki belediye başkanlıklarının 39’unu elde etti.

İki milletvekilinin istifasını istedi

Türkiye’de Ekim 1991’de yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 20’sini alan SHP, üçüncü parti oldu.
Parti içi muhalefetin bu başarısızlığın sorumluluğunu İnönü yönetimine yüklemesine rağmen Doğru Yol Partisi’nin 
(DYP) SHP ile koalisyon hükümeti kurması, hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı görevlerini 
üstlenen İnönü’nün parti içindeki durumunu güçlendirdi.

Aynı seçimlere SHP listelerinden katılan Halkın Emek Partisi (HEP) adaylarından 18’i milletvekili seçilerek Meclis’e 
girdi. HEP’li Leyla Zana ile Hatip Dicle’nin Kürtçe yemin etmek istemeleri üzerine, TBMM’de yaşananlar ve Paris’teki 
Kürt konferansı tartışması sonrası Erdal İnönü, bu iki milletvekilinin partiden istifasını istedi.

Bunun üzerine SHP’den ayrılan HEP kökenli milletvekilleri Demokrasi Partisini (DEP) kurdu.

SHP’nin 1992’deki 7. Olağanüstü Kurultayı’nda İnönü’nün karşısına çıkan Deniz Baykal ve muhalefet grubu başarılı 
olamadı. İnönü’nün yeniden Genel Başkan seçildiği kurultay sonrası, Baykal ve ekibi SHP’den ayrılarak 12 Eylül 1980 
darbesinin ardından kapatılan CHP’yi yeniden açtı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993’teki ölümü ve ardından Süleyman Demirel’in 
cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra yaklaşık 1,5 ay Başbakanlık görevine vekalet eden İnönü, Demirel’in 
cumhurbaşkanı adaylığına verdiği destek nedeniyle sol kesimin eleştirilerine maruz kaldı.

SHP ile CHP’nin birleştiği 1995’teki kurultayda CHP’nin “Onursal Genel Başkanı” seçilen İnönü, DYP-CHP koalisyon 
hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı oldu.

İnönü, sonrasında aktif siyaseti bırakarak, siyasi kariyerini noktaladı.

2001’de CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın bazı uygulamalarına tepki göstererek, CHP’den de istifa eden İnönü, 
sosyal demokrat çevrelerden yapılan ısrarlara rağmen aktif siyasete dönmedi.

TÜBİTAK Bilim Kurulu, Atom Enerjisi Komisyonu, UNESCO Yürütme Konseyi üyeliği ve Türk Fizik Derneği 
başkanlığında bulunan Erdal İnönü’nün, 1951’de Macar asıllı ABD’li atom fizikçisi Eugene Wigner ile Princeton 
Üniversitesi’nde ortak yaptığı çalışma uluslararası bilim dergilerinde yer aldı.

Fizik alanında Nobel’den sonraki en önemli ödül olan Wigner Madalyası’nı 2004’te alan İnönü, bu ödülü Feza 
Gürsey’den sonra hak eden ikinci Türk oldu.

İnönü’nün ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili de bilimsel çalışmalar yaptı.

Siyaseti bıraktıktan sonra tekrar öğretim üyeliğine dönen İnönü, hastalığı nedeniyle ABD’ye tedavi olmaya gitti.
ABD’deki hastanede, 31 Ekim 2007’de 81 yaşında yaşamını yitiren İnönü’nün cenazesi Ankara’ya nakledildi.
İnönü’nün naaşı, TBMM’de yapılan devlet töreninin ardından, Ankara’da doğduğu Pembe Köşk’ün bahçesine 
getirildi. Eşi Sevinç İnönü’nün isteğiyle İstanbul’a götürülen İnönü’nün cenazesi, 4 Kasım Pazar günü Teşvikiye 
Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
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Ekimde en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi 
gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 915 milyon 981 bin dolarla en fazla 
ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, ekimde 2 milyar 915 milyon 981 
bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 857 milyon 564 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 725 
milyon 231 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 160,9 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,9’unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 7,6 artışla 
13 milyar 323 milyon 964 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 13,5’ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,2 azalışla 2 
milyar 342 milyon 908 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda yüzde 
6,5 yükselişle 394 milyon 408 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Geçen ay ilk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50,8, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 67,6 oldu.

Söz konusu dönemde ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 620 milyon dolar 
ile Almanya, 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 966 milyon dolar ile Irak olarak belirlendi.

Yılın 10 ayında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke; 12,9 milyar dolar ile Almanya, 9 milyar dolar 
ile Birleşik Krallık, 8,2 milyar dolar ile ABD, 7,2 milyar dolar ile Irak ve 6,4 milyar dolar ile İtalya olarak 
kayıtlara geçti.

Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Ekim ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 
483 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yılın 10 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 507 milyon 
dolar oldu.
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Kovid-19 aşısı Türkiye ekonomisinie de ‘ilaç’ olma 
yolunda ilerliyor
Avrupa olmak üzere bazı bölgelerde Kovid-19’un etkileri artarken, salgının 
kontrol edilemez boyuta gelmesi, aşı ve tedavide ilerlemenin sağlanamaması 
durumunda, 2021 için % 4-5 civarında beklenen küresel büyümenin 
gerçekleşmeyebileceği belirtiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başta Avrupa olmak üzere bazı bölgelerde yeniden hızlanması, 
küresel ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Salgının kontrol edilemez boyuta ulaşması, aşı ve tedavide 
hedeflenen ilerlemenin sağlanamaması durumunda, uluslararası kuruluşların gelecek yıl için yüzde 4-5 
civarında beklediği küresel büyümenin de gerçekleşmeyebileceği belirtiliyor.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan derlediği bilgiye göre, dünya ekonomisinin bu yılı 
yüzde 4,4, Avro Bölgesi’nin yüzde 8,3, ABD’nin yüzde 4,3 küçülmeyle ve Çin’in yüzde 1,9 büyümeyle 
kapatması bekleniyor. Gelecek yıl ise dünya ve Avro Bölgesi ekonomisinin yüzde 5,2, ABD’nin yüzde 3,1, 
Çin’in de yüzde 8,2 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Analistler, Kovid-19 salgınının dünya genelinde ilkinden daha sert olması halinde, özellikle reel sektörün 
ciddi şekilde etkilenebileceğini, bu durumun şirketlerin iflaslarını tetikleyebileceğini ve finansal 
piyasalara negatif yansıyabileceğini öngörüyor. Bu gelişmelerin özellikle tedarik zinciri ve ticaret yoluyla 
tüm ülkelere olumsuz yansıması ihtimali üzerinde duruluyor.

Finansal piyasaların küresel gelişmelere aşırı duyarlılığı ve bunun küresel sermaye akımları üzerindeki 
etkileri, diğer temel risk faktörlerinin yanı sıra salgın şokunun sürekliliğine, alınan tedbirlerin ölçüsü ve 
etkinliğine bağlı olarak potansiyel arzda ortaya çıkacak kayıplara ilişkin belirsizlikler de bulunuyor.

Büyümenin öngörülenden kötü gerçekleşme riski de dile getiriliyor. Başta Avrupa olmak üzere bazı 
bölgelerde hızlanan Kovid-19 salgını tekrar güçlenip kontrol edilemez hale gelirse, aşı ve tedavi 
yöntemlerindeki ilerleme beklenenden daha yavaş olursa veya ülkelerin tedaviye erişiminde eş zamanlı 
bir süreç yaşanmazsa ekonomik aktivitede canlanmanın beklenenin altında kalıp, ülkeler arasındaki 
büyüme performansında farklılaşmayı artırabileceği belirtiliyor. Bu durumda, uluslararası kurumların 
2021 yılı için yüzde 4-5 civarında beklediği küresel büyümenin gerçekleşmeyebileceği ifade ediliyor.
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Krizlerin ürettiği çözümlerle yeni Türkiye 
jeopolitiği
Türkiye, jeopolitik çıkarların küresel düzeyde karmaşık bir kavşak noktası 
haline gelen coğrafyasında yalnızca savunma alanında değil, şartların icabı 
olarak enerji, finans ve diplomasi cephelerinde de özgün çözümler üretmeye 
zorlanıyor.

“Yeniden iki kutuplu mu, yoksa çok kutuplu mu” ya da “Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasındaki ‘Yeni 
Soğuk Savaş’ın şekillendireceği bir dünya düzeni mi” derken karmaşık bir yapıya savrulan uluslararası 
düzen, Türkiye’yi Soğuk Savaş yıllarından miras kalan pozisyonunu ve ilişkilerini sorgulamaya itiyor. 

Günümüzün tehditleri “Doğu’dan gelen komünizm” ile sınırlı değil. Uzay coğrafyasından deniz 
tabanındaki maden yataklarına, fiber optik hatlardan siber uzaya, gıda güvenliğinden iklim 
mülteciliğine kadar artık her konu küresel mücadele alanı. Bu mücadele alanlarına yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının da dahil olmasıyla “Felaketlerin Kesişmesi” (Catastrophic Convergence) olarak 
tanımlayabileceğimiz bir jeopolitik coğrafya karşımıza çıktı. Bu felaketler ve kaoslar silsilesine karşı eş 
zamanlı çözümler üretmek zorunda kalmak ekonomik kaynakları da zorluyor. Fakat her kriz beraberinde 
öngörülemeyen tehditler kadar sürpriz çözümleri de getirebiliyor. Kovid-19 salgınıyla beraber başlayan 
karantina sürecinde boş zamanlarını spor yaparak değerlendirenlerin toplumdaki obezite tehlikesini 
azaltması ya da Finlandiya’da, ülkelerinin sağlık sisteminin avantajlarını gören dünyaya dağılmış 
genç Finlandiyalılarının tersine beyin göçünü başlatması gibi dengesizliklerin umulmadık noktalarda 
avantajlar doğurduğuna şahit oluyoruz.
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1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla son bulan 
Soğuk Savaş’ın ardından 20 yıl boyunca devam 
eden kaosun Türkiye’yi sorunlarıyla yüzleştirerek 
kendi çözümlerini üretmeye zorlaması da 
dengesizlik karşısında temin edilen avantajların bir 
örneği oldu.

Varşova Paktı’nın dağılması ve Sovyetler Birliği’nin 
parçalanmasıyla Orta Doğu, Avrupa ve Afrika’da 
gelişen istikrarsızlıklar yeni sorunlardan ziyade 
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yarım kalmış 
hesaplaşmaları yeniden canlandırdı. Birinci Dünya 
Savaşı’nın meydana getirdiği ekonomik yıkım, 
dönemin şartlarında Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta 
Doğu ve Avrupa’da savaş baltalarının gömülmesini 
zorunlu kılmıştı. Bu sessizlik Avrupa devletleri için 
Avusturya’nın Almanya tarafından ilhak edildiği 
1938 yılına kadar 20 yıl sürdürülebildi. 1945 yılında 
sona eren İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş’ın 
kapısını aralarken aslında Birinci Dünya Savaşı’nın 
hesapları sümen altında tutulmaya devam 
ediliyordu. 43 yıl boyunca Soğuk Savaş sayesinde 
buzlukta tutulan hesaplaşmalar Sovyetler 
Birliği dağılmadan henüz 1988 yılında yeniden 
masaya sürüldü. Ermenistan, Yukarı Karabağ’ı 
Azerbaycan’dan almak için silaha sarılırken, 
Balkanlarda fitil 1991’de Yugoslavya’daki etnik 
grupların boğaz boğaza gelmesiyle ateşlendi. 
Bosna Savaşı ABD’nin, Karabağ Savaşı ise Minsk 
Grubu’nun müdahalesiyle noktalanırken, aradan 
geçen 20 küsur yılda bu müdahalelerin kalıcı 
çözümler üretmediği, pansumandan öteye 
geçmediği güncel gelişmelerle daha iyi anlaşılır 
hale geldi. 2008 yılında Rusya’nın Gürcistan’a askeri 
müdahalesiyle başlayan süreç ise Karadeniz ve 
Doğu Akdeniz’de istikrarın sorgulanmasına yol 
açan bir dönemin kapılarını açtı. ABD’nin 2003 
yılında Irak’ı işgali ise dünyanın bir numaralı enerji 
havzasında günümüze kadar gelen istikrarsızlık 
atmosferinin temelini attı. Türkiye bütün bu 
çatışmalar sürecini kendisine biçilmiş “NATO 
ittifakının güney kanat ülkesi” kimliği ile izledi. 
Diplomasi, savunma, enerji ve finans alanındaki 
politikalarını ve ihtiyaçlarını 20. yüzyıldan kalma 
parametreler ve alışkanlıklarıyla sürdürmeye 
devam etti.

Türkiye jeopolitik kimliğini yeniden tanımlıyor

2010 yılında Tunus’ta başlayan Arap Baharı’nın 
Mısır, Libya ve Suriye’ye sıçramasıyla Türkiye’nin 
kara, hava ve denizde nüfuz alanlarını doğrudan 
hedef alan tehditlerin ortaya çıkması, Ankara’yı 
jeopolitik kimliğini yeniden değerlendirmeye 
yönlendirdi. Türkiye’nin NATO müttefikleri 
ile Suriye ve Libya sahasında yaşadığı çıkar 
çatışmaları, bu kimliğin yeniden tasarımının hayati 
olduğu gerçeğini teyit etti. Avrupa Birliği’nin (AB) 
Mısır’da Sisi liderliğindeki darbeye göz yumması ve 
15 Temmuz 2016’da Türkiye’deki darbe girişimine 
karşı beklenen tepkiyi göstermemesi de Ankara’ya 
yeni bir yol haritası belirlemenin kaçınılmazlığını 
dayattı.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava 
savunma füzeleri, milli üretim Silahlı İnsansız Hava 
Araçları (SİHA) ve Doğu Akdeniz başta olmak 
üzere denizlerinde yürürlüğe koyduğu Mavi Vatan 
konsepti bu yeni yol haritasının simgeleri haline 
geldi.

Türkiye’nin 1990-1991’de Irak’ın Kuveyt’i işgalini 
takiben yaşanan İkinci Körfez Savaşı’nda hayati 
önemini kavradığı yüksek irtifa hava savunma 
sistemi ihtiyacına dair arayışları 1990’ların ikinci 
yarısında başladı. Aradan geçen 20 yıldan uzun 
sürede Türkiye’nin NATO müttefikleri teknoloji 
transferi bir yana, bu füzelerin satışını dahi 
yokuşa sürdü. Bu sistemin Rusya’dan alınmasının 
karşılığını Türkiye 5. nesil F-35 savaş uçağı 
projesinden dışlanarak aldı. ABD, S-400 sistemleri 
ile denemeler yapılması üzerine yaptırım 
tehditlerini de gündeme getirdi. Envanterinde 
Scud füzeleri bulunan Irak’ın geçmişte oluşturduğu 
tehdit, Suriye’nin yine aynı füze sistemleri ile 
süren tehdidi, Ermenistan gibi Azerbaycan’ın 
sivil yerleşim yerlerini balistik füzelerle vuran bir 
ülkenin bölgedeki varlığı ya da Yunanistan’ın Girit 
adasına konuşlandırdığı S-300 füze sistemleri 
Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacının meşruluğunu 
müttefiklerine kabul ettirmeye yetmedi. Ayrıca 
Türkiye’nin hava sahasının tehditlerle karşı karşıya 
kaldığı dönemlerde de müttefikler Türkiye’nin 
güvenliğini artırmaya yönelik olarak Ankara’nın 
beklentilerini karşılayabilecek uzun vadeli desteği 
göstermekten kaçındılar. Tehditler bu kadar açık ve 
net iken uygulanan çifte standardın temelinde
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sadece Ankara’yı NATO’nun eşit bir üyesi olarak görmemek gibi siyasal bir sorunun ötesinde açık çıkar 
çatışmaları da yatıyor. Bu çerçevede Türkiye’nin SİHA’larda olduğu gibi füze üretiminde de milli bir 
teknolojiye sahip olmasından duyulan endişe yatıyor olabilir. S-400 sisteminin ters mühendislik yoluyla 
Türkiye’nin kendi uzay programının temellerini atmak için kullanılması olasılığı ve buna bağlı olarak 
ABD’nin ardından NATO’nun Uzay Komutanlığı kurmak için adım attığı bu günlerde Ankara’nın uzay 
coğrafyasında kendi imkanlarıyla hakimiyet tesis etme kapasitesine ulaşma iradesi “müttefiklerimizi” 
şimdiden düşündürüyor.

Doğu Akdeniz

Türkiye’nin kimliğindeki bu değişimin hedeflerinden biri de 1973’teki petrol krizini takiben enerjideki dışa 
bağımlılığın ekonomiye verdiği zararın tekrarlanmaması için önlemler alınması oldu. Türkiye’nin, Rusya 
ve Azerbaycan kaynaklı doğalgazın Avrupa pazarına ulaştırılmasında üstlendiği rolün ötesine geçerek 
Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de enerjiye doğrudan ulaşım gayretleri de karşısına bir ittifakın dikilmesi 
sonucunu getirdi. ABD ve Fransa’nın desteğiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY); Yunanistan, İtalya, 
Mısır, Filistin, Ürdün ve İsrail’i “Doğu Akdeniz Gaz Forumu” adı ve enerji işbirliği görünümü altında Türkiye 
karşıtı bir inisiyatifi bir araya topladı.

Türkiye’nin milli savunma, milli enerji ve uluslararası alanda diplomasi yöntemiyle çıkarları yönünde 
attığı her adımda karşısında yeri geldiğinde geçmişin düşman kardeşi olan ülkelerin oluşturduğu 
ittifakları bulması, Türkiye’nin yeni jeopolitik kimlik tasarımının milli boyutunun doğurduğu rahatsızlığın 
kimi ülkeleri ortak bir paydada buluşturduğunu delillendiriyor. Bu ortak payda günümüzde Körfez 
bölgesinden, ABD’deki lobilere ve onların siyasi uzantılarına kadar ulaşıyor.

En çetin sınav milli finans cephesinde

Türkiye’nin yeni jeopolitik kimlik tasarımındaki en çetin sınav ise milli finans cephesinde vuku buluyor. 
Bu mücadele pek yakında İsrail’in “normalleşme” adı altında uluslararası topluma pazarladığı süreç ile 
yeni bir boyut kazanacak. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan’ı takiben Suudi Arabistan’ın 
da ABD’de 3 Kasım’da tamamlanacak Başkanlık seçiminin ardından İsrail ile normalleşme kervanına 
katılması bekleniyor. Sırada başka Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin de olduğu belirtiliyor. Bu normalleşme 
operasyonuyla eş zamanlı olarak Ağustos ayında Beyrut limanındaki patlamayı takiben Fransa’nın 
Lübnan’daki hükümet ve finans sistemini reforme etmek adına başlattığı müdahale de Körfez’den Doğu 
Akdeniz’e kadar yeni bir finansal düzen kurmanın işaretlerini barındırıyor.

ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında tanımlanan “Yeni Soğuk Savaş”ın Asya-Pasifik’teki finans 
piyasalarını potansiyel sıcak çatışmalarla tehlikeye atması ihtimali göz önüne alınarak alternatif bir 
küresel finans merkezi oluşturma gayreti İsrail tarafından “diplomatik normalleşme” kisvesi altında 
pazarlanıyor. Bu normalleşme süreci ile Lübnan’daki Fransız etiketli reform çalışması birleştiğinde ortaya 
çıkacak finans piyasası, Körfez ülkelerinin enerji gelirlerinin ancak ABD, İsrail ve Fransa onaylı ülke ve 
projelere aktarılmasını da beraberinde getirecektir.

Küresel ekonomik krize kadar, petrol ve doğalgaz satışından elde ettikleri artı değeri, Avrupa’da futbol 
kulübü ve malikane almaya harcayan Arap sermayesinin bu yolla ıslah edilmesi ve kontrol altına 
alınarak İran başta olmak üzere bölgede “düşman” kabul edilen ülkelerin mali olarak ellerinin kollarının 
bağlanması da bu “normalleşmenin” yan etkileri olacak.

Türkiye’nin, inşa ettiği yeni jeopolitik kimliğin mali ayağını tasarlarken, Körfez’den doğup etki alanı Kuzey 
ve Doğu Afrika’ya kadar ulaşacak olan bu projeye karşı savunma, diplomasi ve enerji alanında olduğu gibi 
özgün çözümlerini ivedilikle geliştirmesi gerekecek.
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Lösemi tedavisinde kullanılacak ‘yerli enzim’ 
üretilecek

Çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olan Akut 
Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığının tedavisinde 
kullanılan ve yurt dışından ithal edilen ilacın etken 
maddesi asparaginaz enziminin Türkiye’de üretilmesi 
için çalışmalara başlandı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesinde 
faaliyet gösteren Binay Enzim Tanıma Merkezi 
Laboratuvarlarında (BERC), kimya, ilaç, deri, kağıt, gıda, 
tekstil gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılan ve yurt 
dışından temin edilen enzimlerin yerli olarak elde 
edilmesi için bilimsel araştırmalar yapılıyor.

Daha önce ithal edilen pek çok enzimi endüstrinin 
hizmetine sunan laboratuvar çalışanları, ALL 
hastalığının tedavisinde kullanılan ve yurt dışından 
ithal edilen ilacın etken maddesi asparaginaz enziminin 
Türkiye’de üretilmesi için harekete geçti.

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST) Programı 
kapsamında TÜBİTAK tarafından destek almaya hak 
kazanan uluslararası projeyle söz konusu ilacın 3 yıl 
içerisinde üretilerek piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

“Daha önce ürettiğimiz birçok enzimi endüstrinin 
hizmetine sunduk”

GTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Barış 
Binay, üniversite çatısı altında faaliyet gösteren enzim 
tanıma laboratuvarında enzimlerin klonlanmasından 
modellenmesine ve üretime kadar birçok çalışmayı 
bütüncül olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Laboratuvarda daha önce ürettikleri birçok enzimi 
endüstrinin hizmetine sunduklarını belirten Binay, 
son olarak ALL hastalığının tedavisinde kullanılan 
asparaginaz enziminin üretilmesi için hazırladıkları 
projenin COST programı kapsamında TÜBİTAK 
tarafından destek almaya hak kazandığını kaydetti.

Binay, çok farklı dönemlerden geçen ilaç sektöründe 
özellikle 1970’lerde geliştirilen rekombinant DNA 
teknolojisiyle biyoteknolojik ilaca kayma olduğuna 
dikkati çekerek, biyoteknolojik ilaçların çevreyle barışık 
süreçlerde yüksek saflıkta elde edildiğini ifade etti.

Özellikle kanser gibi bazı özel hastalık gruplarında 
tasarlanan ilaçların DNA’nın çoğalmasını durdurarak 
hücrenin büyümesini engellediğini anlatan Binay, 
“Burada enzimler tam da böyle bir ilacı karşılar hale 
geliyor. Enzimler, ilaç etken maddesini düşük maliyetle 
ve çevreyle barışık proseslerde üretmek istediğiniz 
zaman çözüm sunabilmektedir.” diye konuştu.

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki enzim tanıma laboratuvarında görev yapan 
araştırmacılar, lösemi hastaları için yurt dışından temin edilen asparaginaz enziminin 
Türkiye’de üretilmesi için kolları sıvadı.
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Trenleri ASELSAN’ın ‘beyni’ yönetecek

ASELSAN, raylı sistemler alanında geliştirdiği elektronik 
çözümlerle yurt dışı bağımlılığı sonlandırıp ihraç 
edilebilecek ürünler oluşturdu.

Elektrikli raylı ulaşım hatlarının hem şehir içinde hem 
de şehirler arasında yaygınlaşması hızlı, güvenilir, 
konforlu ve enerji verimli raylı ulaşım ihtiyacını öne 
çıkarıyor.

Buna paralel olarak, bu ihtiyacın karşılanmasında 
kritik rol üstlenen elektrik-elektronik, kontrol ve 
haberleşme teknolojisi tabanlı bileşenlerin raylı ulaşım 
sistemlerindeki payı da giderek artıyor.

Yeni nesil trenlerde yüksek emniyet ve güvenilirlik 
seviyesine sahip Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile 
dağıtık Cer (Çekiş) Sistemi gibi ileri teknolojili bileşenler 
ön plana çıkıyor. Raylı araçlarda yer alan kritik 
teknolojilerden çoğu ileri güç ve kontrol elektroniği 
ile bilgisayar ve bilgi teknolojileri tabanlı olarak görev 
yapıyor. Bu kritik teknolojilere dayalı bileşenlerin 
maliyeti, araç toplam maliyetinin yüzde 50’sine 
ulaşıyor.

Özgün yazılım ve algoritmalarla yüksek güvenlik
Türkiye ve uluslararası alandaki ihtiyaçları dikkate alan 
ASELSAN, bir süredir söz konusu teknolojilere yönelik 

faaliyet yürütüyor.

ASELSAN, Türkiye’nin saatte 160 kilometre hıza sahip 
ilk elektrikli tren setleri için Tren Kontrol ve Yönetim 
Sistemi ile Cer Sistemi geliştirdi.

Daha önce ithal edilen söz konusu sistemler, ASELSAN 
tarafından yürütülen geliştirme faaliyetlerinin sonunda 
yurt dışı pazarlara ihraç edilebilecek seviyeye geldi.

Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi, trenin merkezi 
yönetimini sağlayan “beyin” işlevi görüyor. Sistem, 
özgün yazılım, donanım ve algoritmalarla yüksek 
güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandı.

Sistem temelde aracın hızlanma, yavaşlama (frenleme), 
durma, kapı kontrolü, yolcu geçişleri ve ışıklandırma 
gibi hayati öneme sahip işlevlerini denetlerken, 
iklimlendirme ve yolcu bilgilendirme gibi konfora 
yönelik alt sistemleri de yönetiyor.

330 bin satır kod
Modüler yapıda tasarlanan ve yüksek emniyet ile 
güvenilirlik seviyesine sahip olan Tren Kontrol ve 
Yönetim Sistemi bilgisayarı; mimarisi, kontrol, emniyet 
ve güvenilirlik algoritmaları, donanımı ve gömülü 
yazılımı ile tümüyle özgün olarak ortaya koyuldu..

ASELSAN, trenin merkezi yönetimini sağlayan “beyin” niteliğindeki Tren Kontrol ve Yönetim 
Sistemi’ni özgün yazılım, donanım ve algoritmalarla yüksek güvenliği sağlayacak şekilde 
geliştirdi.
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BİLGİ
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