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GÜNDEM
Bakan Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir 
anayasayla gireceğiz
Adalet Bakanı Gül, “Türkiye, darbe anayasalarının tortularından kurtuldu, sivil bir anayasayı hak ediyor. 
Milletimiz, gençlerimiz mevcut anayasanın çok ilerisinde.” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tür-
kiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı 
bağlantıyla katıldığı, Antakya Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilen AK Parti Hatay 7. Olağan 
İl Kongresi’ndeki konuşmasında, Hatay’da 
insanların barış ve huzur içinde yaşadığını söyl-
edi. Bakan Gül, “Kurulduğu günden bugüne 
kadar ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla 
hizmet eden AK Parti’miz de işte Türkiye’nin 
özetidir. AK Parti, Anadolu irfanının özetidir, 
halka hizmeti Hakk’a hizmet sayan bir anlayışın 
partisidir.” diye konuştu.

İl kongrelerini 81 ilde 83 milyonun birlik ve beraberliğini perçinlemek için büyük bir coşkuyla yaptıklarını be-
lirten Gül, bunların kendileri için yenilenme serüveni olduğunu kaydetti.
“Gazilerimizin ve şehitlerimizin emaneti olan bu mukaddes vatanımızı kıyamete kadar hep birlikte ilelebet 
koruyacağız, muhafaza ve müdafaa edeceğiz.” diyen Gül, şöyle konuştu:

“Bu vatanı birlikte yüceltmek, birlikte yükseltmek hepimizin ortak vazifesidir, bu vazifenin önünde hiçbir en-
gel asla ama asla tanımıyoruz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermedik, müsaade de 
etmeyeceğiz. Türkiye’yi geçilmez kılan işte bizim kardeşliğimizdir, birliğimizdir ve beraberliğimizdir. Terör 
örgütlerini birer maşa olarak kullananların bu ülkedeki planlarını bozan da işte bu ruhtur, bu anlayıştır. Ne 
olursa olsun, şer odakları karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacağız, terörle mücadelemizi bir terörist bile 
kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını, 
milletimizin egemenliğini, insanımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. Şairin ‘Bu vatan, toprağın kara 
bağrında sıradağlar gibi duranlarındır’ dediği gibi, sıradağlar gibi birbirimize, bu millete sırtımızı dayayacağız. 
Bu millete namlusunu uzatmış, askerimizi, polisimizi şehit etmişlere sırtını dayayanlara da en güçlü cevabı, en 
güçlü şekilde verdik, vermeye de devam edeceğiz.”

“Daha güçlü özgürlük’ dediğimizde, en çok terör örgütleri rahatsız oluyor”
Bakan Gül, terörle mücadelelerinin aynı zamanda bir yaşatma, özgürlük ve insan hakkı mücadelesi olduğunu 
vurguladı. Milletin AK Parti’ye huzuru arttırmak ve özgürlükleri, hakları da geliştirmek için yetki verdiğini dile 
getiren Gül, şöyle devam etti:

“Biz ‘daha güçlü demokrasi’ dediğimizde ‘daha güçlü özgürlük’ dediğimizde, bundan en çok terör örgütleri 
rahatsız oluyor. Sosyal, ekonomik ve siyasal alanda atılan, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki her adımlar, terör 
örgütlerini, Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor. Türkiye’nin belirleyici aktif bir rolünü asla ama asla çekemi-
yorlar. Bugün işte Gara’da hain terör örgütünün insanlık dışı yüzünü bir kez daha bütün dünya görmüştür. Bu 
terör örgütünün alçak yüzünü, çaresizliğini bir kez daha herkes görmüştür, alçak teröristlerce şehit edilen tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Buradan bir kez daha eli kanlı terör örgütü PKK’yı ve onun içeride 
ve dışarıdaki tüm destekçilerini şiddetle lanetliyoruz. Bu hadise aynı zamanda bazı Avrupa ülkelerinin, bazı 
uluslararası kuruluşlarının da terör ve teröre karşı takındıkları ikiyüzlü tavrı yine bir kez daha göstermiştir. 
Bağımsız Türk yargısının verdiği kararları her fırsatta endişeyle karşılayanlar, nedense 13 masumun şehit 
edildiği bu vahşet karşısında, terör karşısında dillerini yuttular, bir cümle bile söyleyemediler. Hayatları boyunca 
terör örgütünün değirmenine su taşıyanların içeride ve dışarıda barış naraları atmasına artık bu millet kanmıyor. 
Türkiye o değirmenleri Allah’ın izniyle terörün ve teröristin başına yıkmaya devam edecektir.”                                                                                                                        

Devamı aa.com.tr‘ de...                                                                                            
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WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul

GÜNDEM

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, 5-7 Mart 
2021’de çevrim içi düzenlenecek. 
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 
“Sabancı Vakfı olarak, 
WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’u British Coun-
cil iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlemekten
 memnuniyet duyuyoruz. Festival, sivil toplum 
alanından ve sanat dünyasından 60’tan fazla kişi ve 
kurumun katılımıyla kadın hakları mücadelesinde gün-
cel konuların tartışılacağı ve kazanımların kutlanacağı
bir platform sunacak” açıklamasında bulundu.

İlk kez 2010 yılında Londra’da WOW Vakfı Kurucusu ve Di-
rektörü Jude Kelly CBE tarafından düzenlenen WOW Dünya 
Kadınlar Festivali, bugüne dek altı kıtaya yayılarak, 70’ten 
fazla festivalle 2 milyondan fazla katılımcıya ulaştı. Bu yıl 
Mart ayında, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla 
WOW Festivalleri İstanbul dışında Birleşik Krallık, New York, 
Nepal, Bangladeş, Pakistan, Tayvan ve Batı Avustralya’da da 
gerçekleşiyor. Türkiye ve Birleşik Krallık’tan sivil toplum temsil-
cileri, akademisyenler ve sanatçıların bir araya geleceği ‘WOW 
Paneller’ bölümünde, festivalin alt temaları ele alınacak. ‘WOW 
Büyük Fikirler’ bölümünde ise Türkiye’den, engelleri ve sınırları 
aşan kadınların cesaretlendiren hikayeleri paylaşılacak.
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Daha önceki yazılarımızda bilgiyi ve elde etme yollarından söz etmiştik. Bundan 
sonraki zamanlarda ise artık bilgiyi işleme değerlendirme, kıymetlendirme ve 
kullanma yöntemlerinden bahsedeceğiz.
Bilgiler çeşitli yollarla arşivlerimize ve bilgisayarlarımızın hafızasına yükleni-
yor. Bunlar fotoğraf, düz yazı, matematiksel işlemler, değer ifade eden rakamlar, 
laboratuvar sonuçları ve bunun gibi daha birçok bilgi insanoğlunun hayatını 
kolaylaştırmak ve toplumsal hafızayı canlı tutmak için zamanın bilgi depolama 
aygıtlarında tutulur. Bilgiler kullanıldığı yerlerin ihtiyaçlarına göre bazen canlı 
ortamlarda bazen de araştırma yapılan zamanlarda kullanılmak üzere arşivlerde 
tutulur. Canlı ortamlara örnek verirsek, stok kontrol yapılması gereken durum-
larda veri tabanına bilgi yeni alınan malın faturası ile bir tara an girerken, satılan 
malın sayısı devamlı eksiltilir. Başka bir örnek bankalarda müşteri hesap bilgileri 
hesap hareketlerine göre eksilir ya da artar bu da veri tabanının canlı tutulmasını 
gerektirir.Arşivlerde tutulan bilgiler ise araştırma gerektiği zamanlarda kullanılır. 
Günümüz şartlarında depolarda duran bilgiler gelişmiş ülkelerde, geleceğe yön

vermek için sürekli olarak istatistik amaçlı kullanılır. Bu istatistikler yüz yıldan başlayıp, bir saate kadar çeşitli za-
man dilimlerinde kullanılarak  ihtiyaç duyulan yeni bilgiyi üretir. İstatistik ve analiz ile elde edilen bilgiler genel 
olarak istatistik hangi alanda yapılmış ise o alanın ortalama eğilimlerini ve gelecekte hangi noktaya gideceğini 
belirler.  Çeşitli konularda istatistik ve analizler yapılabilir. Örnek tarım analizleri, suç analizleri, meteorolojik 
olaylar, terör olayları, satış analizleri, Ar-Ge şirketlerinde deneme analizleri, mali analizler, hastalık analizleri, 
üretim ve tüketim analizleri, insan davranışları analizleri, siyasi tercih analizleri gibi. Big data  (büyük veri) 
demek, bilgisayarlarımızın depolarında topladığımız milyarlarca bilgiyi kısa zamanda analiz etmemizi sağlayan, 
bu işlemi yaparken merkezi server ve network üzerinde bulunan bilgisayarların tamamının belleklerini kullanan 
programlardır. 

Big data programları ile yukarıda saydığımız konuların tamamını içeren ve farklı databaselerde oluşmuş bilgileri 
tek bir database gibi görerek analiz yapıp, isteğinize ve hede  erinize uygun yeni bilgiler elde edebilirsiniz. Mesela 
son yıllarda meydana gelen kadın cinayetlerini ve suç analizlerini big data programları ile inceleyip toplumsal 
sorunları ve sebeplerini bulabiliriz. Adalet bakanlığından ve mahkemeden alınacak bilgiler ( örneğin, cinayet 
mağdurları ve katledenlerin toplumsal durumları, eğitimleri, kazançları, çocuk sayıları, iş bilgileri, yaşadıkları 
mahalle, insan ilişkileri, aileler bilgileri, gibi ) ülke çapında incelendiğinde toplumsal problemler ortaya çıkarılıp 
devletin alması gereken tedbirler tespit edilebilir. 

Bu yeni bilgi de insanımızın yaşantısında bir konfor oluşturmak üzere kullanılabilir. Bunun gibi yukarıda 
saydığımız depolanmış bilgilerin analizleri şirketlerin ve kurumların gelecekte alacakları kararların veriye dayalı 
yani daha isabetli olmasını sağlar. Son günlerde telefon ve bilgisayarlarımızda sürekli kullandığımız sosyal me-
dya uygulamalarına (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram gibi) bizim kendi elimizle verdiğimiz bilgilerimiz, 
iznimiz olmadan kullanılmasın diye feveran ediyoruz. Buralarda toplanan milyarlarca bilgi big data programları 
ve yapay zeka programları ile değerlendirilip insanların eğilimlerinin hangi yönde olduğu değerlendirilerek ürün 
satışı yada seçim çalışmalarında kullanılabilir. Geçen dönem ABD başkanlık seçimlerinin etkilendiği bile iddia 
edilmişti. Buralardan planlı olarak toplanmış bilgi, toplumların hayatlarını olumlu olarak da etkileyerek hayat 
standardını yükseltebilir. 

Ne yapacağını bilen yöneticiler bulundukları pozisyonlarda eldeki bilgileri kullanarak yüksek başarılar elde 
edebilirler...

ERDAL ÖZÇELİK

Sistem Analisti

İÇİMİZDEN
BİG DATA  
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İÇİMİZDEN

KÖY YANIYOR!..

İnatla değil...
İstanbul halkı karar versin Kanal 
İstanbul yapılıp yapılmamasına!
Açlık ve işsizlik hem iktidar hem ülke 
için büyük tehlike.
Dışarıda, “köy yanıyor, deli (vahşi kapi-
talizm) saçını tarıyor” olmasın.

Çözüm çok basit.

Hareket.

Ortak Akıl!..

BEKİR ÖZER

Gazeteci/Yazar

Aha size çi çi bir muhtar, “17 ineğim vardı. 10’unu sattım. Her 
geçen gün mum gibi eriyip gidiyoruz”
Aha size 65 yıllık  rmanın 2. Kuşak sahibi esnaf. Kırmızı 
yazıyla dükkâna, “Devren Satılık” yazıp, “Borçlar Birikti, Kan 
Ağlıyoruz.”  Diye dert yanıyorlar.
Ispanak tarlada toplanıp en fazla 2,5 TL ye, market ve pazarlarda 
pazarlıksız 8,5-9 TL’ye satılıyor.
Yoksul Ankara halkının ekmeğini Ankara Büyük Şehir Beledi-
yesi evlere ücretsiz dağıtıyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 1 
TL’ye Ekmek Büfelerinde halka ekmek satıyor.
Şubat ayında yoksulluk sınırı 8 bin 856 TL’ye çıktı ve şu anda 1,5 
milyon kişi umutsuz olduğu için iş aramayı bırakmış, 10 milyon-
dan fazla işsiz haberlerde yer alıyor. Bu yüzden.

Bırakın şimdi İstanbul Kanalı Projesini!

Vazgeçin halk tarafından seçilen Milletvekili 
dokunulmazlıklarına!
Madem Sayın Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi, o za-
man bırakın halk karar versin seçimde seçtiği milletvekili 
dokunulmazlığına!

Sıkıntı var...

Meydanda kabak gibi boy gösteren sıkıntı milletvekili ve danışmanları 
tarafından Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a neden anlatılmaz.
Bu köşenin yazarı masa başına oturup yazı yazmaz.
Her gün otobüs, metro, metrobüs, minibüs içinde başında bere, bir 
kulağında kulaklık müzik dinleyip, öbür kulağını huni gibi açıp halkın 
sıkıntılarını kompütere (akla) kaydedip okuyucuya iletir.
Aha size bir Lokantacı, “8 ayda, 160 lira borç birikti, bittik. Kısıtlamalar 
azaltılsın!”
Aha size bir kafe sahibi. “Yeme içme yerleri için kısıtlama kaldırılsa bile 
esnafa en azından 6 ay destek lazım. SGK borcu ve vergiler ertelenmeli. 
Sıkıntılar çok büyük.”  
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İÇİMİZDEN
KUVAY-I MİLLİYE’DE İKİNCİ DÖNEM VE HULUSİ PAŞA

Prof. Dr. BERKAN YAŞAR

Yazar

Ülkemiz; Kurtuluş Savaşı sürecindeki benzeri bir durumla maalesef bugün 
karşı karşıya bulunmaktadır. Dünya coğrafyasındaki konumumuz çok 
stratejik önemi olan bir güzergahta bulunması; dolayısıyla dünya ülkelerinin   
dikkatlerini daima üzerine çekmiştir.

Ülkemizin iktisadi, kültürel, ticari, ulaşım ve coğra   konumumuz gerekse iklim, 
yeraltı zenginlikleri askeri açıdan sahip olduğumuz artılar, uluslararası arenada 
daima gündeme gelmiş ve jeopolitik önemimiz her geçen gün daha da artmıştır. 
Uluslararası arenada Türkiye’ye karşı olan bu saldırgan politikaların gerçek sebe-
bi; coğra   konumumuzun cazibe odağında bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Tüm bunları dikkate aldığımızda ülkemizin gerek bayrağımızın bekasında güçlü 
bir ordu ve çağdaş savunma sistemlerine sahip olmamız gerekmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan: ülke savunmasında elzem 
füze savunma sistemleri olan Patriot füze bataryalarını; Obama’nın daha ilk 
döneminde 2008 yıllarında itibaren ABD hükümetinden istemiştir. Bu gerçeği 
Trump; geçen ha aki basın toplantısında Obama’nın buna rıza göstermediğini 
basına açıklamıştır.
Bugün Joe Bıden ve Pentagon tarafında devamlı gündeme getirilen hatta 
yaptırım tehdidi gördüğümüz Ruslardan satın alınan s-400 füzelerin; zor ve 
stratejik coğra   konumumuz dikkate alındığında ülkemiz savunmasındaki 
zarureti asla tartışılamaz.

Diğer tara an Hulusi Paşanın görev sürecinde Türk Ordusu en güçlü dönemini 
yaşamaktadır.
Günümüzde dünya ülkeleri arasında şaşkınlık ve hayranlık yaratan ve 
medyalarından inmeyen Azerbaycan¬-Ermenistan savaşındaki Azeri üstünlüğü 
Hulusi Paşa komutasındaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan ordusuna 
verdiği savunma ve taktiksel savaş eğitimi ve bazı modern silah katkısı Erme-
nileri hezimete uğratmıştır. Kazanılan bu savaş Türk Ordusunun da hanesine bir 
parça olsun yazılabilir.

Bir gerçek var ki; geçmişteki Kuvay-i Milliyenin ülkemizdeki o amansız mü-
cadelenin bu sefer başka bir türünü yaşıyoruz. Düşmanlarımız çok güçlü 
olmakla birlikte ve biz kurtuluş savaşındaki gibi yine tek başımayız. Güney 
sınırlarımızda terör odaklı çatışmalarımız devam ederken; diğer tara an da  
Rusya, Amerika ,Fransa, Yunanistan, İsrail, Körfez Ülkeleri, Suriye ve Mısır ol-
mak zere büyük bir işbirliğinin hede eki amacı Türkiye’yi  bölmek olup; Mustafa 
kemalin Kuvay-ı Milliyenin ülke bekasında verdiği mücadelenin bir benzeri bu 
gün ülkemiz bekasında tekrar yaşanmaktadır.
Terör örgütleriyle mücadelemizi bir çatışma olarak yorumlayabiliriz fakat büyük 
ülkelerin Rusya ve Amerika gibi süper güçlerin terör örgütlerine verdiği büyük 
miktarda silah gücünü göz önünde bulundurursak ordumuzun o ülkelerle tek 
başına savaştığını söylemek isabetsiz bir değerlendirme olmayacaktır. Hulusi 
Paşa komutasındaki silahlı kuvvetlerimizin taviz vermez bu cesur mücadelesi; 
ordumuzdaki istikrar ve eğitimin pozitif anlamda bir yansıması olarak dikka-
timizi çekmektedir.



8 ŞUBAT 2021 
 YENİ SAYI : 31

İÇİMİZDEN

RÂBİA-Yİ KOZDARÎ (X. YÜZYIL)

Devamı simgedergi.com.tr ‘ de...

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM 

X. yüzyılın önemli şairlerinden, kaynakların birçoğuna göre Farsça söyleyen 
ilk kadın şair olarak bilinen Rabia bt. Kab Kozdarî-yi Belhî, kadın olmasına 
rağmen hem kişilik olarak erkeklerden de üstün yetenekli, hem Farsça ve hem 
Arapça şiir yazan, her iki dilde de yetkin ve ergin bir şairdir. Prenses kadınlar 
arasında yer alan Rabia’nın Arap kökenli babası Bust, Kandahar, Sistan ve 
Belh yörelerinde egemenlik sürmüş bir kişidir.  Kosdar ya da Kozdar, Sistan’ın 
güneyinde Bust’a yakın bir şehirdir.  Hayatı hakkındaki bilgiler kendisiyle ilgili 
oluşturulmuş rivayetler nedeniyle efsanelerle doludur. Şiirleri fesahat ve belagat 
örneği, ince ve derin anlamlı, gönül okşayan sözlerle dolu aynı zamanda son 

derece etkileyici özellikler taşımaktadır. Özel-
likle gazelleri etkileyici özellikleri ve yakıcı 
anlamlarıyla edebiyat çevreleri, zevk sahipleri ve 
sufî kesimlerin dikkatlerini çekmektedir. Fer-
idüddîn Attâr, İlâhînâme’sinde onunla ilgili bir 
hikaye anlatır: Buna göre Rabia, Belh emirinin 
kızıdır. Babası ölünce kardeşi Haris’le birlikte 
yaşar. Bu arada Rabia, Haris’in kölesi Bektaş ile 
gönül ilişkisi kurar. Aşkından dolayı hastalanıp 
yataklara düşer. Onun için çok güzel şiirler yazar. 
Dadısı bu sırrını öğrenince ona yardım eder. 
Rabia şiirlerini ona vererek Bektaş’a gönderir. 
Günün birinde bir araya gelirler. Bektaş onun 
eteğine uzandığında Rabia onun bu cesaretine 
çok kızar. Bektaş bunun üzerine: “Eğer benden 
yüz çevireceksen neden o etkili aşk şiirlerini gön-
deriyordun?” diye sorar. Rabia şöyle cevap verir: 
“Benim yüreğimde öyle bir şeyler var ki senin 
bunları bilmen imkansız. Senin gibi on tane daha 
gelse bu yüreğimdeki ateşe bir çare bulamaz. Bu, 
şehvetten arı tertemiz bir aşk. Sen bu işin sadece 
bir bahanesi ve sebebisin! Git, uzaklaş ve sıkıntıya 
sokma kendini!” der. Sonra bir savaşta Bektaş 
yaralanır. Rabia kılık değiştirip giderek onu 
kurtarır. Derken aşk böylece devam eder.

 Hilelerle suçluyorsun beni aşık diye
Huzurunda ne kanıtın olur güçlü ve ulu Tanrı’nın?

Senin aşkınla isyankar asla olamam
Dinimde isyankar bile olsam

İstemem cenneti sensiz, cehennem yaraşır seninle
Sensiz şeker zehir, zehir bal çünkü seninle

Güvenme güzel yüzüne çünkü çok geçmez
Zühal yıldızını bile saklarlar sümbül içinde

Asla yalan değil hekimin sözü:
Kibirlenen bir gün yüceldikten sonra alçalır kalır  

Attâr’ın en güzel hikayelerinden biri olan Rabia hi-
kayesi, bu Farsça şiir söyleyen ilk kadın şair hakkındaki 
en geniş bilgilere yer vermektedir. Bu yüzden de ayrıca 
önemsenir. Bu hikaye bazı şair ve yazarlarca mistik 
bir renge büründürülmüştür. Abdurrahmân-i Camî, 
Feridüddîn-i Attâr ve Ebû Saîd-i Ebu’l-Hayr gibi ünlü 
sufîler onu sufî bir kişilik olarak kabul edip bu anlamda 
sözlerini aktarmışlardır. Fars edebiyatında Rabia, güzel 
yüzlülük ve güzellik simgesi olduğu gibi aynı zamanda 
namus ve iff et sembolüdür de... 

Şimdi ateşlerde gözü yaşlı ve kanlar içerisinde
Çıktım gittim bu iğrenç dünyadan ben

Sensiz sona erdi hayatım benim
Sen sonsuza dek yaşa diye, senin için gittim ben  
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Se  ne Tersanesi’nin ürettiği elektrikli feribot Norveç sularında
Se  ne Tersanesi Genel Müdürü Dr. Süleyman Akın Tuzcuoğlu, “En büyük pazarımız olan Norveç’e, 
sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotunun teslimatını gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk 
duyuyoruz” dedi.

Koloğlu Holding şirketlerinden Se  ne Denizcilik Tersanecilik Turizm A.Ş., elektrikli feribot Basto Electric 
NB42’yi Norveçli Basto Fosen  rmasına teslim etti.

Şirket açıklamasına göre, toplam 600 yolcu ve 200 binek araç kapasitesine sahip olan, Se  ne Tersanesi’nin 
ürettiği Basto Electric NB42, çıktığı deneme seyirlerinde uygulanan ekipman ve donanım testlerinden başarıyla 
geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Se  ne Tersanesi Genel Müdürü Dr. Süleyman Akın Tuzcuoğlu, yurt dışı 
pazarlarında iddialı olduklarını belirterek, ‘İhracatta 200 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştık. En büyük pazarımız 
olan Norveç’e, sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotunun teslimatını gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Norveç için geliştirdiğimiz feribotların en önemli özelliği çevre dostu olmaları. Yolcu feribotları arasında 4,3 
MW ile en yüksek batarya kapasiteli araçlardan biri olan NB42, ülkenin en yoğun feribot rotası olan Moss-Hort-
en bölgesinde hizmet verecek. Bölgede elektrikli araçlar için başlangıç noktası kabul edilen feribot ile rotanın 
çevresel ayak izinin önemli ölçüde azalması bekleniyor.’ ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 145 metre uzunluğunda Lityum ION bataryalı hibrit bir feribot olan Basto Electric NB42, sıfır emisy-
onlu çevre dostu gemilerin önemli temsilcileri arasında bulunuyor. Seyir halinde sevk sistemine gereken gücü 
bataryalarından sağlayan feribot, rotasındaki gaz emisyonunu bu sayede yüzde 80 oranında azaltıyor. Ayrıca 
bataryalar, yolcu indirme bindirme esnasında hızlı şarj olma özelliği ile zaman kaybına yol açmadan şarj edile-
biliyor.
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Emekli Albay
Araştırmacı Yazar

 S-400’LERİN TÜRKİYE’YE VERDİĞİ DERS

   Amerika,  Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasına ilk 
baştan beri karşı çıkmıştır. Türkiye, Amerika’nın karşı çıkmasına hiç itibar etmeden 
kararlı bir şekilde bu silahları Rusya’dan alınca başta F-35 savaş uçakları dâhil Amerika’ 
nın Türkiye’ye yönelik bazı yeni yaptırımlarına maruz kalmıştır. Son olarak Amerika Sa-
vunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, “Tekrar etmek gerekirse, Türkiye’yi S-400 sistemi-
nin teslimat sürecini devam ettirmemeye ve bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz. 
Türkiye’nin son 10 yılda Amerika’dan Patriot savunma sistemi satın almak için çok 
sayıda fırsatı vardı ama bunun yerine Rusya’ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400’ü 
seçtiler.” diyerek yeni seçilen Joe Biden başkanlığındaki yeni Amerikan yönetiminin 
Türkiye’ye yönelik son ikazlarını yapmıştır. 
   Böylece Türkiye, Ortadoğu’nun kritik bir ülkesi olarak kendini önceden beri bu 
bölgede rekabet etmekte bulunun Amerika ve Rusya arasında yeniden bulmuştur. 

Geçmişte de dünyanın en büyük gücü olarak kabul edilen Osmanlı Devleti de öncelikli olarak Ortadoğu’yu kontrol etmiştir. 
   Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) dünya silah ticareti tablosuna göre; son 200 yıllık dünya tarihi 
içinde dünyaya en çok silah satan ülke isimleri içinde Almanya, Fransa, İngiltere ile beraber Amerika ve Rusya yer almıştır. SIPRI’nin 
en son açıkladığı rapora göre ise dünyanın şu andaki en büyük silah ihracatçıları olarak Amerika ve Rusya ilk iki sırayı almıştır. 
Amerika’nın küresel silah ticaretindeki payı % 33, Rusya’nın silah satış pazarındaki payı ise %23 olmuştur.    Bugün dünyanın en az 
100 ülkesine Amerikan malı silah satılmakta olup, Amerika’nın ürettiği silahların yaklaşık yarısı Ortadoğu’da bulunan İslâm ülkeler-
ince satın alınmaktadır. Rusya ise Orta Asya ülkelerinde hâkimdir. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini Rusya’ dan alması 
ile birlikte Amerika‘nın hem Ortadoğu’ da askeri ve siyasi etkisi hem de Ortadoğu’daki silah satışlarındaki payı tehlike altına girmeye 
başlamıştır. 
    Böylece Türkiye, Ortadoğu’nun kritik bir ülkesi olarak aynı Osmanlı Devleti gibi Ortadoğu’da büyük devletlerin çekişmesi içinde 
yeniden yer almaya başlamıştır. 
   Çünkü Türkiye Ortadoğu’ nun kritik bir ülkesi ve Amerika’ nın NATO’ da zamanında en fedekâr mütte  ki olarak ortak düşman olan 
Rusya’dan S-400 bataryaları alan ilk NATO ülkesi olmuştur. ( Yunanistan, Türkiye’ den önce Rusya’ dan S-300’leri almıştır ama sözde 
bunları Girit’te tatbikatlar dışında atıl durumda bırakıyormuş ) 
   Ve Türkiye Rusya’dan S-400’leri alarak Ortadoğu’da ve dünya silah ticaretinde Amerika ve Rusya arasındaki eski mevcut dengeleri 
değiştirmeye başlamıştır.
    Sözlerimizi bizlere derin dersler veren bir tarihi olay sonrası söylenmiş bir söz ile bağlamak istiyoruz:    İsmet İnönü, Amerika 
ile Türkiye arasında zamanında çok yakın ilişkiler kurulmuş iken 1960’lı yıllarda Kıbrıs Meselesinde Türkiye’ye karşı bizzat Ameri-
kan Başkanı Johnson imzası ile ültimatom mektupları verecek kadar ileri giden sert politikalar Amerika tarafından yürütülmeye 
başladığında şu sözü söylemiştir. 
    “Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer” 
    Sonuç; Türk milleti olarak kutsal vatanımızdaki o sıcak yataklarımıza tek başımıza girip huzur içinde uyumak istiyorsak önce kendi 
milli silahları üretmeli ve kullanmalıyız.

Ortadoğu; tarihin yazıldığı, uygarlıkların 
yeşerdiği, üç büyük dinin ortaya çıktığı, petrol 
ve doğal gaz zengini ve de bütün güçlü dev-
letlerin kontrol etmek için mücadele verdiği bir 
coğrafyadır. Eğer bu coğrafyalarda Rusya etkili 
olursa, Rusya dünyanın en büyük gücü haline 
gelir. Eğer Amerika bu bölgedeki eskiden beri 
kazanmış olduğu mevcut gücünü aynen devam 
ettirebilirse dünya üzerindeki gücünü de aynen 
devam ettirebilir.
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İyi Dersler Şoför Amca !

“İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında 11 ilde eğitim 
verilecek
Michelin açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
 Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene 
İstasyonları ve Michelin Lastikleri arasında
 imzalanan iş birliği protokolüyle “Tra  kte Sorumluluk 
Hareketi” kapsamında 2014 yılında hayata
 geçirilen ve taşımalı eğitim sisteminde görevli servis 
şoförlerinin tra  k güvenliği, ilk yardım 
ve iletişim konularında yetkinliklerini geliştirmeyi 
amaçlayan İyi Dersler Şoför Amca projesi her 
geçen yıl daha da gelişmeye ve etkisini artırmaya devam 
ediyor.

Projenin ana hedef kitlesi, taşımalı eğitim sisteminde görev alan okul servis şoförleridir. Bunun yanında, okul 
servis şoförlerinin eğitimiyle görevlendirilen kamu görevlileri ile bu kişilerin proje çerçevesinde eğitilmesini 
sağlayacak proje ortağı ve paydaşı kuruluşların çalışanları da projenin hedef kitlesi içinde bulunmaktadır.
Belirlenen illerde, proje ortağı Jandarma Genel Komutanlığı personeli formatörler aracılığıyla ilkokul 
öğrencilerine eğitimler verilmektedir. Buna ek olarak, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve şoförlere yönelik 
iletişim çalışmalarıyla öğrenci taşımacılığı özelinde farkındalığı geliştirmek amaçlanmaktadır. Proje web sitesi 
aracılığıyla, hedef grupların gerekli bilgilere ve kaynaklara ulaşmasını sağlayarak, güvenli öğrenci taşımacılığı 
konusunda ilgili tara  arda farkındalığı ve bilinci geliştirmek.Jandarma Genel Komutanlığı personel formatörler 
aracılığıyla, belirlenen illerde ilkokul öğrencilerine yönelik eğitimler vermek. Okul yönetimi, veliler, öğrenciler 
ve şoförlere yönelik, öğrenci taşımacılığı özelinde tra  k güvenliği konusunda farkındalığı geliştirici iletişim 
çalışmaları yürütmek. Öğrenci taşımacılığına yönelik, özel bir eğitim programının geliştirilmesi, bu konudaki 
standart eğitim içeriği ihtiyacını karşılayacaktır.
İlgili tüm paydaşların bir araya gelmesi sayesinde, bu alandaki sorunlar, ihtiyaçlar ve beklentiler kapsamlı bir 
şekilde ortaya çıkabilecektir.
İlgili tüm paydaşların bir araya gelmesi, öğrenci taşımacılığı alanında koordinasyon ve iş birliğini pekiştirecektir.
Öğrenci taşımacılığı alanına özel bir eğitim programının geliştirilmesi sayesinde, bu eğitimi alan şoförlerin ter-
cih edilir hale gelmesi sağlanacak, böylece okul servis şoförleri daha itibarlı bir konum elde edecektir.
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Angara TV ve Radyo Angara yakında test yayınlarına başlayacak
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Biz, sıradan bir web televizyon ve radyosu kurmuyoruz, 
daha ötesini hede  iyoruz. Mecralarımız, zengin içerikleri ile sadece Keçiören’e değil Ankara’ya ve dün-
yaya açılan bir başkent penceresi olacak” dedi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yakında test yayınlarına başlayacak Angara TV ve Radyo Angara 
ile ilgili olarak, ‘Biz bilindik, sıradan bir web televizyon ve radyosu kurmuyoruz, daha ötesini hede  iyoruz. 
Mecralarımız, zengin içerikleri ile sadece Keçiören’e değil Ankara’ya ve dünyaya açılan bir başkent penceresi 
olacak.’ ifadelerini kullandı.

Altınok, Angara TV ve Radyo Angara projesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gelecek günlerde Keçiören ve 
Ankara için yepyeni bir projeyi hayata geçirmenin heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Keçiören Belediyesi olarak hem halktan aldıkları güçle ve istişareyle yürüttükleri çalışmaları tüm platform-
lardan duyurmak hem de vatandaşa yeni nesil mecralardan eğitim, kültür, sanat, spor, belgesel ve birçok farklı 
türde katkı sağlayacak özellikli programlar hazırlamak amacında olduklarını ifade eden Altınok, Angaralılık ve 
Başkentlilik bilincine ilişkin farkındalık yaratmayı ilke edindiklerini kaydetti.

Angara TV ve Radyo Angara ile öncelikle şehrin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkaracak, milli 
ve manevi değerlere sahip bireyler yetişmesine katkı sağlayacak, başkentin siyasi, bürokratik ve yaşayan tarihi 
değerlerini kayıt altına alacak yayınlar yapacaklarını belirten Altınok, bununla birlikte değişen teknolojilerin 
yayıncılık alanındaki en son uygulamalarından olan Web Radyo ve Web TV ile yeni nesillere aracısız ulaşmayı 
da hede  ediklerini aktardı.

Altınok, radyo ve TV’nin teknik altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve çok yakında test yayınlarına başlayacağı 
bilgisini verdi.

Devamı aa.com.tr ‘ de...



13ŞUBAT 2021 
 YENİ SAYI : 31

GÜNDEM

Enuygun tarafından yapılan ankete göre, kullanıcılar Türkiye’nin en romantik şehrinin neresi olduğuna dair 
soruya ‘Nevşehir Kapadokya’ cevabını verdi.

Enuygun’un açıklamasına göre, kullanıcıları, en romantik şehir yer seçilen Nevşehir Kapadokya’da peri 
bacalarının manzarasını beraber izlemeyi hayal ediyor.

Özellikle birçok evlilik tekli  ne şahit olan Kapadokya, mağara otelleriyle balayı için de çok sık tercih ediliyor. 
Sabahın erken saatlerinde havalanan balonların izlenebileceği Kapadokya otelleri, romantik bir tatil için gereken 
her şeyi sunuyor. Romantik şehirler sıralamasında Nevşehir’i Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla izledi.

Araştırmaya göre, geçen yıl yurt dışı seyahat planı olanlar en çok üzülenler oldu. ‘2021’de en çok seyahat etmek 
istediğin yer neresi?’ sorusuna kullanıcılar İtalya ve Hollanda yanıtını verdi. İtalya’da şehir olarak Roma, Floransa 
ve Venedik öne çıkarken Hollanda’da ise Amsterdam özlendi. Japonya, Küba, Norveç ve Finlandiya da en çok 
özlenen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye’de en çok seyahat etmek istenen yerler ise İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Kars ve Antalya oldu.

Araştırmaya göre, 2021’de yurt içi seyahat planlarının daha ön planda olması beklenirken, Türkiye’de doğaya 
yönelik tatiller, karavan yolculukları, glamping ve ekolojik seyahat gibi tatil çeşitleri daha sık görülecek. Özellikle 
doğayla baş başa olmak isteyenler için Erikli, Assos, Gökçeada, Rize, Ordu gibi farklı destinasyonun öne çıkması 
bekleniyor.

Öte yandan, uzaktan çalışma nedeniyle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden Ege Bölgesi’ne taşınanların sayısı 
arttı. Katılımcıları, dijital göçebelik olarak adlandırılan bu durumun devam edeceği görüşünde birleşti.

Türkiye’nin En Romantik Yeri “Kapadokya”
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Kalp Cerrahisinde ‘Robotik’ Dokunuş

Medicana International İzmir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi 
Uzmanı Prof. Dr. Suat Büket, “Robotik kalp ameliyatları,kalp cer-
rahisinin ulaştığı en ileri nokta,en küçük kesiyle gerçekleştiriliyor, 
konforlu şekilde iyileşmesini sağlayan yöntem” dedi.

Kalp cerrahisinde tıbbın ulaştığı en ileri nokta olan ve sadece 
Türkiye’de değil dünyada da sınırlı merkezde gerçekleştirilebilen 
robotik kalp cerrahisi, göğüs kemiği kırılmadan, küçük bir kesiyle 
operasyon imkanı tanıyor. Medicana’dan yapılan açıklamaya göre, 
göğüs kemiği kesilmeden, 8 mm’lik kesiden gerçekleştirilen robotik 
kalp ameliyatları, hızlı iyileşme imkanı tanıyor. Teknolojideki ilerle-
melerle birlikte sağlık alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Medicana International İzmir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi 
Uzmanı Prof. Dr. Suat Büket, robotik kalp ameliyatlarının, kalp cerrahisinin ulaştığı en ileri nokta olduğunu 
ifade ederek, söz konusu yöntemin en küçük kesiyle gerçekleştirildiğini, göğüs kemiğinin kesilmediğini, hastaya 
en az rahatsızlığı vererek, en konforlu şekilde iyileşmesini sağlayan bir yöntem olduğunu belirtti.
Büket, robotik kalp cerrahisi sayesinde hastaların ameliyattan kısa süre sonra normal yaşantısına dönebildiğini 
vurgulayarak, robotun 540 derece dönebilen kolları, 10 kat büyütülmüş görüntü kalitesi ve titremeyi önleyen 
kolları sayesinde kalp gibi çok hassas bir organ üzerinde, hasta ve hekim için konforlu bir ameliyat imkanı 
tanıdığını kaydetti. Robotik kalp cerrahisinin uygulanabildiği kalp hastalıkları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. 
Büket, mitral ve triküspit kapak hastalıklarının tamirinde ya da değiştirilmesinde, kalp ritm bozukluklarına 
neden olan atriyal  brilasyon, dondurma da denilen kriyoablasyon tedavisinde robotik kalp cerrahisinin çok sık 
kullanıldığını belirtti. Büket, ‘Bunlara ek olarak koroner arter cerrahisinde, miksoma denilen kalp içi tümörler-
inin tedavisinde, atriyal septal denilen doğuştan olan kalp deliklerinin tedavisinde de robotik cerrahiyi kullana-
biliyoruz.’ dedi.

Robotla yapılan kalp ameliyatında, açık cerrahiyle yapılandan işlem olarak farklı olmadığını, farkın ameliyat 
tekniğinde olduğunu kaydeden Büket, şu değerlendirmede bulundu: ’Örneğin, açık cerrahide direkt eller ve elin 
tuttuğu alet kullanılırken, robotik cerrahide hekim, robotun tuttuğu aleti kullanarak müdahaleyi yapıyor. Bunun 
pek çok faydası var. Robotun kolları 540 derece hareket edebiliyor. Yani normal bir insan bileğinin hareketinden 
çok daha geniş bir hareket alanı var. Ameliyatı yaparken ameliyat alanını normalden 10 kat daha fazla büyük 
görüyorsunuz. Ayrıca titremeyi de ortadan kaldırıyor. Hekimin eli titrese de robotun tuttuğu alet bilgisayar 
programı aracılığı ile bu titremeyi ortadan kaldırıyor.’

- ‘Ameliyat olmamış gibiyim’
Kalbinde son zamanlarda yaşanan çarpıntı ve sonrasında hissettiği halsizlik şikayetiyle Prof. Dr. Büket 
tarafından muayenesi yapılan 69 yaşındaki Aymelek Ünver’in kalp kapağında kaçak olduğu ve protez kapak 
takılması gerektiği ortaya çıktı. Yaptıkları araştırma sonrası robotik olarak gerçekleştirilen kalp ameliyatlarının 
çok daha hızlı iyileşme imkanı tanıdığını öğrendiklerini belirten Aymelek Ünver, ‘Annem açık kalp ameliyatı 
olmuştu, yaşadığı sıkıntıları biliyorum. O nedenle robotik kalp ameliyatı olmak istedim. Şu an sanki ameliyat 
olan ben değilmişim gibi.’ ifadesini kullandı.

Kalp miksoması da denilen kalbinde iyi huylu tümör bulunan 41 yaşındaki Ayşe Yurtseven’in kalp içindeki 
tümörler de robotik cerrahiyle alındı. Çarpıntı şikayetiyle doktora başvurduğunu belirten Yurtseven, ‘Yapılan 
tetkiklerde robotik cerrahi için uygun olduğum belirlendi. Sağladığı avantajlar nedeniyle robotik kalp ameliyatı 
olmaya karar verdim. Ameliyattan sonra hastaneden yürüyerek çıktık, şu an çok iyiyim. Sosyal yaşantıma erk-
enden dönebildim.’ değerlendirmesinde bulundu.
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İÇİMİZDEN
Mikrobiyom Nereden Geliyor?

Uzman Biyolog 
İhsan Soytemiz

Mikrobiyom, insan vücudunun içinde ve üzerinde yaşayan ve çeşitli 
sağlık yararları sağlayan çeşitli mikroskobik organizmalar topluluğudur. 
Bağırsağınızda bulunan bakteriler, mide-bağırsak kanserine karşı savunma ve 
gelişim ile bağlantılıdır. Bu mikroplar, doğumdan sonraki aylarda bebeklerde 
besinlerin emilimi için kritik öneme sahiptir. Yiyeceklerin vitamin ve amino 
asitlere bölünmesine yardımcı olmak için de gereklidirler.
Probiyotikler almak, ek kültürlerle yoğurt yemek veya fermente yiyecekler 
yemek bağırsak mikrobiyomunuzu bakterilerle doldurabilir. İnsan bebekleri, 
emzirme yoluyla faydalı mikroplar kazanarak bebeklerin sütü ve katı yiyecekleri 
sindirme becerilerini artırır.

İnsan mikrobiyomuna odaklanan çok sayıda 
araştırma olmasına rağmen, arı mikrobiyomu 
hakkında çok az şey bilinmektedir.
Her yıl yazı binlerce yerli arı ile geçiriyorum. 
Muğla’nın batısındaki açık çayırlara ve restorasyon 
alanlarına arı dostu yuvalar yerleştiriyorum ve arı 
yavruları ve polenle doldurulduklarında yuva tüpleri 
topluyorum. Tüpleri dikkatlice açarak, polenleri 
saklama için şişelere ayırarak saatler harcıyorum. 
Sıklıkla poleni kaplayan küf buluyorum.

Kü  ü numuneleri unutulmak için dondu-
rucuya atıyordum, Muğla’nın ıslak baharında  bir 
kaynağının unsurları arasında kaybolduğunu 
varsayıyordum. Ama arılarımın polenindeki mik-
roorganizmalara dair ne kadar çok kanıt bulursam, 
bu organizmaların arılara yardım mı ediyor yoksa 
zarar mı ettiğini merak etmeye başladım. Bilimsel 
araştırmaları sıraladığımda, polendeki mikroorgan-
izmalar arasındaki ilişki ve arı sağlığına katkıları 
hakkında sorular sorarken buldum kendimi.

Türkiye Biyologlar 
Derneği Genel Başkanı
Zehirsiz Sofralar Sivil 
Toplum Ağı Yürütme

 Kurulu Üyesi
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İÇİMİZDEN
Arı mikrobiyomu

Bal arıları ve bombus arıları gibi tek bir verimli kraliçe ile bir ko-
vanda yaşayan sosyal arılar, ortak bir mikrobiyoma sahiptir - arılar, 
bağırsaklarında mikroorganizmalar elde etmek için kovandaki ortak 
bir besin kaynağından beslenirler. Sosyal arılar, bal fermente ederek 
beslenerek Bi  dobacterium gibi mikropları toplar.
Bu organizmalar arıları bağırsak parazitlerinden koruyarak 
kovanlarının hastalıklara karşı bağışıklığını artırır. Bal arıları, diğer 
tozlayıcılarla temas ettikleri çiçeklerin yüzeyinden de bakteri toplar-
lar. Sosyal arı kolonilerindeki arıların sayısı yüzbinlere ulaşabilir, yani 
milyarlarca mikroorganizma kovanı destekliyor demektir.
Yalnız arılar çok farklı bir durumla karşı karşıyadır. Adından da 
anlaşılacağı gibi, bu arılar bir kovanı paylaşmazlar ve bunun yer-
ine yalnız yaşarlar. Arı türlerinin çoğu yalnızdır: Her dişi yumurta 
bırakabilir ve kendi yuvasından sorumludur. Birçok yalnız arı, mason 
arıları gibi boşlukta yuva yapan arılar veya yerde yuva yapan maden 
arıları gibi yavrular için sızdırmaz yapılar oluşturur. Yalnız arılar 
mikrobiyomlarını paylaşılan kaynaklardan veya annelerinden almak 
yerine, mikrobiyomlarını çevrelerindeki bakterilerden oluştururlar.
Dişiler çiçekten çiçeğe uçar, yavrularını beslemek için polen toplar ve 
yol boyunca bakteri toplar. Bazı yalnız arılar, tek bir bakteri türü ile 
yakından bağlantılıdır; diğerleri, belirli bir türle değil, ortak çevreler-
indeki çiçek, arı ve bakteri çeşitliliğine bağlı olarak, çeşitli organizma-
larla ilişkilendirilir.

Mason Arılarının Mikrobiyomu

Arı mikrobiyom araştırmam, örneklerimde çok 
miktarda bakteri keşfettikten sonra başlatıldı. Bu 
beni, mikroorganizmaları genetik sıralama yoluyla 
tanımlamanın zor yoluna götürdü - bir organizmayı 
tanımlamak için dizileri bir referans veri tabanına 
göre eşleştirmek için DNA’yı okumak için laboratuar 
tekniklerinin kullanılması. Sıralama çok sayıda örnek 
gerektirir ve zaman alan bir süreçtir ve veri analizi daha 
da fazla zaman alır. Zor bir iş, ancak sonuçlar yalnız 
arıların mikrobiyomlarını nasıl inşa ettiklerine dair bir 
hikaye anlatıyor. Birlikte çalıştığım arılar boşluklu yuva 
yapıyorlar, yani topraktan kendi yuvalarını yapıyorlar. 
Arılarımın bakterilerinin çoğu çiçeklerin yüzeyinden 
değil topraktan kaynaklandı ve yalnız arılar ile çevreleri 
arasında başka bir aktarım yolunu ortaya çıkardı.

Daha önce diğer soliter arılarla bağlantılı olan Acinetobacter gibi bakterileri tanımladım, bu da farklı polinatör-
lerin çiçeklerin yüzeyinde bakteri paylaşma potansiyelini gösteriyor.
Arı mikroorganizmalarının çeşitliliğini ve bu organizmalar ile arı sağlığı arasındaki bağlantıları keşfetmek için 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Her çalışma, mikrobiyomların tozlayıcılardaki rolü hakkında yeni keşi  er 
ortaya koymaktadır. Bir gün, antibiyotiklerin mikrobiyomumu normale döndürmeme yardımcı olduğu gibi, 
arılara da bakteri sağlayıp bakteri ve arılar arasındaki yeni ilişkileri belirlemek için araştırmamı gerçekleştirmek 
üzere alana geri dönmeme izin verebiliriz. Görüşmek üzere. 
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EMEKLİ KİMDİR ?

İSMAİL AYDIN

YAZAR

 Dönüp babana baktın mı? 
Onun senin sadakana ihtiyacı yok.
Devlete verdiği ödünç parayı istiyor.
İstersen hesabını yap, altın hesabı yap.
Bak o zaman göreceksin ne kadar babanın hakkının yendiğini.
Bir de o kalkınmış ülkelere bir dönün bakın. Emeklilerinin yaşam biçimlerini inceleyin. Hiç bir ihtiyaçları yok-
tur. Kalan kısa yaşam sürelerini kendilerine ayırarak insan gibi yaşayıp yaşama veda ediyorlar.
Biz kul hakkı diyoruz başka bir şey söylemiyoruz ve o kul hakkını a  yetle yiyoruz. Tüm hayata veda eden eme-
klilerimiz bu devletten alacaklı olarak ebediyete uğurlanmıştır. Alacakları bakidir. 
Şimdi babamıza annemize dönüp yani emeklimize bakalım. 
Bir çoğu 1.500 TL maaş alır. Bir kısmı 2.200 maaş alıyor. 
Asgari ücret 2825 TL bu ilk işe giren kişinin aldığı maaş.
Yeterli mi? Elbette hayır. 
Ancak yıllarca bu ülkede hizmet vermiş ve ödünç verdiği parayı yaşamına harcayamayan veya harcatılmayan 
emekli baban asgari ücretin altında aldığı parayla yaşamını sefalet içerisinde sürdürüyor. 
Yazıklar olsun...
Buna bu ülke sessiz kalıyor. 
Ne istiyorsunuz?
13 milyon emekliyi parklarda çürütmek mi?
Ki siz bunu yapıyorsunuz.. 
Yapmayın...
Bu kitle sesini duyuramıyor...
Ülkesini seviyor..
Ancak fazla zorlamayın.
Çünkü bu eski kuşakların bam teli aman atmasın.
Çoğunluk 68-78 kuşağıdır...
Sabırları taşıyor. 
Sokakta karşılaştığım tüm emeklilerin boynu bükük. “Geçinemiyoruz diye haykırıyor.”
Biraz insafa gelelim ve atalarımıza bakalım. Atalarına bakmayan toplumlar. Hiç bir zaman geleceklerini inşa ede-
mez. Kendi geleceklerini inşa etmekten emeklinin geleceğini pas geçenler unutmasınlar ki ilahi adalet mutlaka 
bir gün tecelli eder.
Bizden söylemesi.

Emekli, seni yetiştirmek için yıllarca zor şartlarda çalışarak gecesini 
gündüzüne katan Atan’dır.
Emekli bu ülkenin bugünkü konumunu inşa eden Atan’dır
Emekli, çok zor koşullarda çalışarak en az 30 yalını bu ülkenin kalkınmasına 
büyük katkı sağlayan,
Emekli, çalıştığı sürece kazancından devlete ödünç para ödeyen,
Emekli, emekliliğinde kısa kalan yaşam sürecini insan gibi yaşayarak, kim-
seye muhtaç olmadan tamamlamak isteyen Atalarımızdır.
Emekli devletine borç olarak verdiği parayı emekliliğinde harcamak İçin geri 
isteyen, ATAN’DIR.
Bu parayı geri vermeyen Sen, bu ülke de yönetici olasın diye yıllarca emek 
sarfeden Babandır. Dedendir, Amcandır.
Anandır, halandır.
Bu ülkede hem çalıştı hem bu ülkeyi kurtardı. Seni emperyalizmin 
oyunlarından kurtardı. Bu günün Türkiye’sini inşa etti.
Sen şimdi yönetici oldun Milletvekili oldun. Bakan oldun ne karın ağrısı 
olduysan oldun. 
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Kalbi Güzellere Selam Olsun

GÜLSEMİN KONCA

YAZAR

Birgün Hz. İsa sokaktan geçiyordu. Birkaç kişi ona laf attı, hakaret etti. Hz. İsa 
onlara dua ile karşılık verdi. Havarisinden biri sordu;

‘Efendim bu adamlar size hakaret etti, siz ise dua ettiniz. Onlara ö elenmediniz 
mi?’

Hz. İsa şöyle cevap verdi;

‘Ben kesemde olandan harcayabilirim’ Kesesinde; sevgi, saygı, hoşgörü, edep, 
ahlak, merhamet biriktirenlere selam olsun.

Kalpte ne varsa onu sunarız insanlara. Hak edene de, etmeyene de... Allah bilsin 
deriz. Neyse deriz. Sabır deriz. Her halükarda iyiliğe davet eder, iyiyi gösteri-
riz. Nasibi kadarını alır o da. Allah’ın bir lütfudur hayırlarda buluşmak. Biz 
hayırdan yana oluruz. Şerler onların olsun. Değerin, aradığın şeyde gizlidir. Biz 
hayırlar arıyoruz, güzellikler, iyilikler.

Kalbi dikenler kaplamışken dilinden gül 
dökülse neye yarar. Dilin muhattabı kalp değil 
midir ki? Kalpten çıkan söz kalbe, dilden 
çıkan söz kulağa ulaşır. Biz kalplere talibiz. 
Kalbini kötülüklere kapatıp, iyiliklere sonuna 
kadar açan kalplere. Dilinden değil kalbinden 
düşürmeyenler gerek bize.

Kalp güzelliği öyle bir şeydir ki; Hal olup 
şekle bürünür. Söz olup sese bürünür. Kalbi 
güzeli sevmek, kalbin güzelliğini görmekte 
marifettir. Bu güzellik saklıdır. İncitilmesin, 
hor kullanılmasın diye gizler Allah. Çünkü bu 
güzelliğe yakın olmaya herkes layık değildir. 
Arayıp bulana müjdeler olsun.

Hz. Mevlana diyor ki, “ Bitkinin güzelliği, tohu-
mun iyiliğinden, insanın güzelliği ise kalbinden 
gelir.”  Özün iyi olacak. Aslın temiz olacak. 
Yüzü güzele 40 günde doyarsın da, huyu gü-
zele 40 yıl doyamazsın. Yolumuz da, yönümüz 
de kalbinden ışık saçanlara doğru olsun. 
Karanlıkta kaldığımız da ‘Ben buradayım’ 
diyecek, gecemizi gündüze çevirecek insanlar 
yanımızda, yakınımızda olsun.

Annelerin duası boşuna değildir; “Allah seni 
iyilerle karşılaştırsın” (amin)
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HASAN ALPARSLAN

  FETÖ’yle mücadelede 17-25 Aralık yargı operasyonunu milat alırsak 7 yıl geride 
kaldı. Ancak hâlâ FETÖ tehlikesi geçmiş değil.
Her gün yeni bir operasyon oluyor ve her operasyon bizi şaşırtıyor. 
Hâlâ general düzeyinde kripto FETÖ’cüler çıkıyor, hâlâ devletin en önemli 
kurumlarını içeriden çökertmeye çalışan mahrem imamlar yakalanıyor. 
İşin en vahim yanı ise dünyanın dört bir yanına yayılmış FETÖ’cülerin Türkiye’ye 
düşmanlık konusunda da sınır tanımamaları.
Sonunda işi PKK’ya silah satmaya kadar götürdüler. 
Doğrusu, “altın nesil”i katile dönüştüren bu örgütten “silah kaçakçısı” çıkması 
şaşırtıcı değil ama vahim...
Bu gerçeği de bir süre önce MİT’in, Özbekistan’da yakaladığı iki FETÖ’cüyü, Gür-
büz Sevilay ve Tamer Avcı’yı Türkiye’ye getirmesiyle öğrendik.
Bu operasyonun kilit ismi de Gürbüz Sevilay... 
Sevilay’ın FETÖ ile ilişkisi 90’lı yıllarda başlıyor. Yakalandıktan sonra itirafçı olan 
Sevilay, bir işadamı olarak önce Türkiye ve Özbekistan’da, sonra da Kırgızistan’dan

   Ukrayna’ya uzanan hatta hem çok sayıda iş yapıyor hem de çok sayıda FETÖ’cüyü tanıyor. 
Tek farkı ise FETÖ’cülerin uluslararası silah ticaretinde rol üstlenmiş birkaç isimden biri olması.
Onu Türkiye açısından “özel” yapan da bu ilişkileri... 
Son iki yılda birkaç kez Suriye’nin kuzeyine gidip PKK-YPG’ye silah satması, gizlenen FETÖ-PKK ilişkisini 
deşifre etme açısından önemli bir adımdı. O da bunu açık açık itiraf ediyor:
“Mazlum Kobani olarak tanıtılan şahıs geldi. Ben, Hüseyin ve Necati Özbil ile birlikte 10-15 dakikalık bir 
görüşme yaptık. Kobani’ye Ukrayna’dan getirdiğimiz anti drone ve anti insansız hava aracı sistemi katalogları 
gösterdim. Bunları getirip getiremeyeceğimi sordu. Ben de son kullanıcı belgesi temin etmeleri halinde 
getirebileceğimizi söyledim. O da radar sistemine ihtiyaçları olduğunu, son kullanıcı belgesini Irak ve Orta 
Doğu’nun diğer devletlerinden temin edebileceğini, gerekirse de Şam’dan alacağını, problem olmadığını söyledi.”
FETÖ’cü Sevilay’ın PKK’ya silah satması hiç de basit bir ilişki değildi. 
İşin daha vahim yani ise PKK-PYD’lilere istemeleri halinde S-200 füzeleri, 6 kilometreye kadar çıkan Stinger 
roketleri bile satabileceklerini söylemesiydi. 
Hatta sipariş bile verilmişti: “Evgeni (Jenya) isimli şahıs, Stinger roketlerinin Hırvatistan’daki ve Litvanya’daki 
depolarda hazır bulunduğunu anlattı. 
Bunun üzerine Kobani isimli şahıs, Stinger roketlerinden ilk etapta 100 adet ve 5 adet fırlatıcısından alacağını 
söyledi.” Buraya bir nokta koyup işin sırrına dönelim. İşin sırrı yine Türkiye’de saklı. 
Bırakın FETÖ’nün etkin olduğu 15 Temmuz öncesini, sonrasında bile FETÖ’cüler birçok askeri malzeme ihales-
ine girmiş ve işlerini yürütmüştü.Hatta 2017’de FETÖ’cülüğü tartışmasız Sevilay, soruşturmadan bile sıyrılmayı 
başarmıştı: “Zeki Akdoğan isimli şahıs ‘Tamam Gürbüz, senin FETÖ soruşturmanı hallettim, bir sıkıntı olmaya-
cak ancak beraber çalışacaksak resmi olarak senin NGS unvanlı  rmana ortak olmam gerekiyor’ dedi. 
Ben de o tarihte ekonomik durumum iyi olmadığı için kabul ettim.
“ Sevilay, Zeki Akdoğan’ı da “dünyanın her tarafıyla irtibatı ve bağlantıları olan biri” olarak anlatıyor. Tabii sad-
ece o değil, böyle uluslararası çok sayıda FETÖ’cüden söz ediyor. 
Bu ilişkiler sonucu, FETÖ’cüler Erbil’den Kuzey Suriye’ye, Libya’dan Somali’ye, Dubai’den Suudi Arabistan’a silah 
ve askeri teçhizat satmak için onlarca girişimde bulunmuş. 
Bir anlamda geçmişin mafya babalarının yerini FETÖ doldurmuş...
Hâlâ bu örgütü motive edenlere, siyaseten susanlara duyurulur.

ÖRĞÜTÜ MOTİVE EDENLERE, 
SİYASETEN SUSANLARA DUYURULUR. 
FETÖ’DEN PKK’YA S-200 FÜZELERİ..
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ALİ MUGAN

ARAŞTIRMACI / YAZAR

ABD ‘ NİN SURİYE POLİTİKASI
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları, 3 yılı aşkın bir süredir ABD’ nin bölgede 
yaptıklarını, Ortadoğu coğrafyasında yapacaklarını inceleme araştırmam 
neticelerini sizlerle paylaşmıştım. 
İsrail’in ordadoğu coğrafyasında ABD’nin güdümünde ileti Karakolu 
olup bu coğrafyada Arap Birliğinin güç kaybına uğraması İsrail’in Arap 
savaşlarıyla (1966-1967 yıllarında)topraklarını genişlettiği Filistin dahil 
sınırlarını Suriye Lübnan’a kadar genişlettiğini Suriye’nin 1967 yılında işgal 
ettiği Golan tepelerini yerleşime açtığını ve kendi topraklarına katarak köy 
kent ve şehirler kurduğunu daha önceki yazılarımda anlatmaya çalışmıştım. 
Bu zoraki toprak işgallerine zoraki el koymalarına başta ABD olmak üzere, 
dünya ülkeleri maalesef seyirci kalmışlardır. İsrail’in bölgede tek güç olması 
için ABD 2011 yılında Suriye’nin içsavaşlarını körükleyip parçalanmasını 
bölünmesi projesini günümüze kadar sürdürdü ve sürdürmeğe devam 
ediyor. Bu oyunu güçlendirmek için ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni Suriye’ deki ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda kullanmaya 
devam etti ve devam ediyor. Daha önceki yazılarımda Suriye bölgemizde 
en uzun sınırımız olan yaklaşık 1100 km bir dost ve ülkemizin sınırlarının 
korunması bakımından en büyük güvencemizdi. Bu tuzaksın ve Ortadoğu

 bataklığına saplanan ülkemiz Suriye’den 4 milyonun üstünde mülteci kabul ederek ülkemizin iç barışını 
bozduğumuz gibi demogra  k yapımızda bozuldu ve geldiğimiz nokta bir kaos bir iç çatışma ne yazık ki patlayan 
bombalar yüzlerce masum savunmasız insanımızın ölümü göz yaşı ve geride kalan yüzlerce sakat insanımız 
dahası bu gün içinde bulunduğumuz ekenimizi çöküntü içbarışımızın bozulması demokrasi hukuk meclis insan 
hak hukuk ve adaletten kopuş karpuz gibi ülkemizin 2 ye bölünmesi dini referans ve parti politikaları siyasal 
islam ülke yönetimine hakim olmuştur. Daha acı olan her ile 1 üniversite tabelası asarak niteliksiz bilgisiz 
mesleksiz cahil bir gençlik yetiştirmeğe başladık 10 milyonlarca üniversite mezunu insanımız işsiz aç ve yoksul 
bırakılmıştır. Ülkemin geleceğini emanet ettiğimiz üstün zekalı vatandaşlarımız kendisine bir gelecek hazırlamak 
için ilk fırsatta yurt dışına kaçarak beyin göçü yaşamaktayız. İşte Suriye politikasında ABD ‘nin güdümünde 
geldiğimiz manzara budur. Daha önceki yazılarımda bizim Suriye’nin iç işlerini karışarak ne kazandık ne kaybet-
tik bunları açık bir anlatımla madde madde sıralamıştım.

Demem o ki uzun vadede ABD ‘ nin Ortadoğu coğrafyasında Arap coğrafyasında köpeksiz köyde değneksiz 
gezmek istemesidir ABD ‘ ye engel olan Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti Devletidir. Bundan sonra kısa ve 
uzun zaman diliminde ABD ‘ nin uygulayacağı politika kendisine karşı koyan 2 devlet Türkiye ve İran buna 
uzun süre seyirci kalmayan ABD tek güç olmak için Türkiye ve İran devletlerini birbirine düşman ederek her 
iki devletin içine her türlü entitika oyun iç ve dış politika argümanları kullanarak bir savaş ortamı yaratmaktır 
ABD ‘nin Suriye politikasını asıl amacı budur. Yapılması gereken her iki devletin bilimin ışığında gelişen dünya 
şartlarında bu oyuna gelmemeleri hem Ortadoğu coğrafyası için hem Arap coğrafyası için gemde dünya barışı 
için bunları yapmaları gerekir. 
Sevgili okuyucularım bundan sonraki yazılarımda ülkemizin gündemi dünyanın gündemini yazmaya devam 
edeceğim.
 
İyi okumalar.
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GÜNDEM
Koç Holding’in Kurucusu Vehbi Koç’un vefatının 25’inci yılı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına yakından şahitlik eden, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda ekono-
mik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan iş insanı Vehbi Koç, herkes için ders niteliği taşıyan 95 yıllık öm-
ründe sayısız eser bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına 
yakından şahitlik eden, Türkiye’nin 
kalkınma yolculuğunda ekonomik, 
sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan 
iş insanı Vehbi Koç, herkes için ders 
niteliği taşıyan 95 yıllık ömründe sayısız 
eser bıraktı.Bayram tatili için bulunduğu 
Antalya’da kalp ve solunum rahatsızlığı 
nedeniyle 25 Şubat 1996’da hayatını kay-
beden Koç Holding Kurucusu Vehbi Koç, 
95 yıllık yaşamı boyunca gerçekleştirdiği 
yatırımlarıyla Türkiye’de pek çok ilke 
imzasını attı.

Ankara eşrafından Koçzade Hacı Mustafa Efendi’nin oğlu olan Vehbi Koç, 1901 yılında Ankara’da doğdu. 1917 
yılında ortaöğrenimini yarıda bırakarak, babasıyla birlikte Ankara’nın Samanpazarı semtinde bir bakkal dükkanı 
açan Vehbi Koç, Cumhuriyetin kurulmasından sonra, başkent olan Ankara’da inşaat işlerinin yoğunlaşması üz-
erine, yapı malzemeleri ticaretine de başladı.

Birçok yabancı  rmanın temsilciliğini üstlenerek, devlet ihalelerine de katılan Vehbi Koç, Ankara Numune Has-
tanesi ile Elazığ-Palu Demiryolu’nun yapımını üstlendi.

1937’de İstanbul’da Vehbi Koç ve Ortakları Kollektif Şirketi’ni, 1938’de Koç Ticaret AŞ’yi kuran iş insanı, 2. 
Dünya Savaşı yıllarında yabancı  rmalarla iş birliğini sürdürdü ve savaştan sonra birçok Amerikan şirketinin 
temsilciliğini aldı.

Vehbi Koç, 1948 yılında General Electric  rmasıyla ortak yatırım yaparak Türkiye’de ilk ampul fabrikasını 1948 
yılında kurdu. 1955 yılında İstanbul’a taşınan Vehbi Koç, bu dönemden sonra sanayi yatırımlarına ağırlık verdi. 
Koç, 1955’te çelik büro gereçleri ve elektrikli ev aletleri üretmek üzere Arçelik’i, 1958’de Türk Demirdöküm 
Fabrikaları’nı kurdu. 

 Türkiye’ye Koç Holding’i 1963 yılında kazandırdı

Kendi kurduğu veya sermayesine katıldığı çeşitli sanayi ve ticaret kuruluşlarını bir araya getirerek, Türkiye’nin 
ilk holdingi olan Koç Holding’i 1963 yılında kuran Vehbi Koç, 1966’da Türkiye’de üretilen ilk otomobil olan 
Anadol’u, 1968’de de Tofaş’ı kurarak, Fiat lisansıyla Murat otomobillerinin üretimini gerçekleştirdi. Aynı yıl Koç 
Vakfı adıyla çeşitli sosyal alanlarda etkinlik gösteren bir vakıf da oluşturdu.

2. Dünya Savaşı’na kadar ticaretten sağladığı birikimleri bu dönemden sonra sanayi yatırımlarına kaydırarak, 
çok çeşitli alanlarda etkinlik gösteren Vehbi Koç, 1984’de Koç Holding’in yönetimini oğlu Rahmi Koç’a 
devrederek, emekliye ayrıldı ve Koç Holding Onursal Başkanı oldu.

Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Başkanlıklarını yapan Vehbi Koç, 1987’de 
Milletlerarası Ticaret Odası tarafından Dünyada Yılın İşadamı da seçilmişti.

1991’de Amerika Nüfus Enstitüsü tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Vehbi Koç’un ‘Hayat 
Hikayem’ (1973) ve ‘Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim’ (1987) adlı kitapları bulunuyor.
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GÜNDEM
Enerjisa Enerji 2020’de salgına rağmen 1,8 milyar liralık yatırım yaptı

Enerjisa Enerji Üst Yeöneticisi (CEO) Murat Pınar, salgın döne-
minde kesintisiz hizmete devam etmeyi ve gereken tedbirleri 
almayı öncelik olarak belirlediklerini kaydetti.

 Enerjisa Enerji, geçen yıl 1,8 milyar liralık yatırım yaptığını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, geçen yılın ikinci yarısında nakit akışında önemli bir toparlanma yakalandığı 
belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ve yerel piyasalarda neden olduğu belirsiz-
liklere rağmen, şirketin 2020’de 1 milyar 790 milyon lira tutarında şebeke yatırımı gerçekleştirdiği kaydedilen 
açıklamada, konsolide faaliyet gelirinin de 2019’un aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 5 milyar 609 milyon lira 
olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yeöneticisi (CEO) Murat Pınar, salgın döneminde kesin-
tisiz hizmete devam etmeyi ve gereken tedbirleri almayı öncelik olarak belirlediklerini kaydetti.

Pınar, müşteriler için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlere önem verdiklerini belirterek, ‘Ana iş kollarımızın 
dışında bu yıl attığımız önemli adımlardan biri de ‘İşimin Enerjisi’ markasıyla lanse ettiğimiz teknolojiyi ve 
sürdürülebilirliği odağına alan müşteri çözümlerimizdi. Enerjisa Enerji olarak tüm stratejimizi küresel enerji 
trendleri ve ülkemizdeki yerel dinamikleri göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz. Yeni enerji dünyasının 
temelinde dağıtık üretim, verimlilik, yenilenebilir enerji, e-mobilite gibi kavramlar var. İşimin Enerjisi ürün aile-
si de bu alanlarda sektörde öncü yaklaşımımızın birer göstergesi olarak büyük öneme sahip.’ değerlendirmesinde 
bulundu. Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Michael Moser de altyapı yatırımlarını, kurumsal yönetimi 
ve kalite artışını destekleyen bir regülasyon çerçeveleri olduğunu ve bunun gelecek 5 yıl için yüksek öngörül-
ebilirlik sağladığını aktardı. Moser, sadece kısa vadeli  nansallara değil, sürdürülebilirliğe de odaklandıklarının 
altını çizerek, ‘Hissedarlarımıza sürdürülebilir temettü taahhüdümüze uygun şekilde yönetim kurulumuz genel 
kurulda görüşülmek üzere hisse başına 96 kuruş temettü önerdi. Bu yüzde yüzde 60,37 temettü oranına ve geçen 
seneye göre yüzde 60 artışa denk gelmektedir.’ ifadelerini kullandı.
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İÇİMİZDEN
AKILLI DİJİTAL GERİ DÖNÜŞÜM İLE SAĞLANAN 
TASARRUFLARIN YEREL VE KÜRESEL YOKSULLUĞUN 
FİNANSMANINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 Bu sebeplerle ulus devletler 
ve ulus ötesi devletler bir dizi 
önlemler almaya başlamıştır. 
Çözüme yönelik eylemler, doğal 
kaynakların dijital verilerle 
yönetilmesi, tarımda akıllı su-
lama, şehir içi güneş ve rüzgâr 
panellerinden enerji üretimi, 
akıllı tra  k yönetimi, akıllı geri 
dönüşüm sistemleri gibi örnekler         
çoğalmaktadır.

Akıllı sistemlerin, yerel yönetimlerde aktif kılınması bir süreç işidir. Özellikle geri dönüşüm konusunda bireysel 
ve toplumsal farkındalığımız düşük seviyelerde seyrederken öncelikle bu algının güçlendirilmesi birinci adımdır. 
İkinci adımda, güçlenen ve değişimi başlatan süreç sonunda, yöneticiler için bir politika önerisi konusunda 
harekete geçmeleri beklenir… Akıllı geri dönüşüm sistemleriyle israfın önlenmesi ve bu sayede elde edilen 
tasarru  arın yerel küresel yoksulluğun  nansmanı için değerlendirilmesi refah ekonomisi için arzu edilen bir 
gelişme olacaktır.

Dünya üzerinde akıllı kentlerde geri dönüşüm sistemlerinin gün geçtikçe 
arttığını görmekteyiz. 1980’ler, küreselleşmeye yönelik politikaların ve 
tartışmaların ivme kazandığı bir platform iken 2020’ler, dijitalleşmeye yönelik 
faaliyetlerin irdelendiği açıktır. Sosyal hayattan ekonomik, siyasi hayata kadar 
kendine organik bir yer edinen teknoloji, verimli alanlarda kullanıldığında 
ülkelerin kalkınmışlık seviyelerine hizmet ettiği görülmektedir. Kamu yöneti-
mi perspekti  nde, dijitalleşme pek çok alana yayılmış durumdadır. Mal ve 
hizmetlerin sunumundaki kamusal ve özel faydanın tanımı dijital hizmet 
sunumu ile yeniden çözümlenmektedir. 
Akıllı geri dönüşüm sistemlerinin bir amacı da  gerek yerel yönetimde gerek 
merkezi yönetimde kaynak israfının önüne geçmektedir. Malthus’un nüfus te-
orisinde ifade ettiği, nüfusun gıda üretiminden daha fazla artması sonucunda 
kıt kaynakların hanehalkına ve diğer ekonomik birimlere temin edilme kapa-
sitesi daralmaktadır. Buradaki daralma özellikle toprağın mahsulleri taşıma ve 
doğurmasındaki bir çeşit daralmadır.GÖZDE DOĞAN

BİLİM UZMANI
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YÜCEL FEYZİOĞLU KİMDİR ?
 Kars’ta doğdu, kentin renkli ortamında büyüdü. “Cilavuz İlköğretmen
Okulu”nda okudu, Almanya’da “Goethe Enstitüsü”nde dil ve
“Andersson Yazarlık Akademisi”nde yazarlık eğitimi aldı. Öğretmenlik
yaptı. 1985 yılından beri serbest yazar. Yazdığı “Keloğlan” masal dizisi 
çeşitli dillere çevrildi, ilgiyle karşılandı. Anadolu’dan Altaylar’a, Orta 
Asya’dan Avrupa içlerine kadar Türklerinyaşadığı 24 ülkeden masallar 
derledi, tasnif etti, en etkili olanları seçerek hepsini yeniden yazdı ve 
32 kitapta yayımladı.
2002 yılında “Sihirli Limon” Almanya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın
“Çocukların kafasında fantastik dünya açan 20 kitap listesi”ne seçildi.
Dizinin bütünü ise Elginkan Vakfı, “2011 yılı Türk Kültürünü
Araştırma Ödülü”nü, Türksav, “2011 yılı Türk Dünyasına Hizmet 
Ödülü”nü aldı.
T. C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi, ilkokul 4. Sını  ar
için “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” ders kitabını bu masal-
larla hazırlattırdı.
Kitap, 2016 yılında Türkiye’nin “en sevilen ders kitabı” seçildi.
Cengiz AYTMATOV Madalyası da 2019 yılında Uluslararası Türk
Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Yücel Feyzioğlu’na verildi.
Yazar, yurtiçinde ve yurtdışında okul ve üniversitelerde masalları
ve masalların psikolojik etkilerini anlatmakta ve imza günlerine
katılmaktadır.

 Okul öncesi eğitim kurumlarının bir isteği var: “2-6 yaş grubu 
çocuklar resimli, cıvıl cıvıl masalları okusun.” Birçok ailenin isteği de 
şöyle: “Kitaplar çocukları üretime özendirsin.”

Hayata adım atmak isteyen çocuk ne güzel çocuktur. Çocuklar küçük 
yaştan üretim için çok heveslidir. Yeter ki siz olanak hazırlayın ve 
fırsat verin. Hazırdan yiyen değil, çocuklarımız üretici olsun.

Yücel Feyzioğlu, “Çatışmalı bir ortamda hayatı anlamlı, duyarlı kılmak kolay iş değildir. Bu bıktırıcı kavgalarla 
çok insan yaşama sevincini yitirmektedir. Anlamlı bir yaşam ise insanın tüm içsel ve ruhsal enerji kaynaklarını 
aydınca açıp hayal dünyasını harekete geçirmesine bağlıdır” diye konuştu... ve “masalların çocuğun hayal 
gücünü besleyerek yaratıcı yeteneğini geliştirdiğini, insanın iç çatışmalarını ve toplumla olan zıtlığını uyumlu 
hale getirdiğini, insanların... içsel enerji kaynağı edinmesinde önemli bir işleve sahip olduğunu” belirtti. Bütün 
Türk topluluklarının ve Mezopotamya’nın binlerce yıllık geçmişe dayanan masal geleneği 32 kitapta tamamlandı 
ve yayımlandı. Altaylar, Anadolu, Azerbaycan, Gagavuz Yeri, Tataristan, Dağıstan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Kosova, Özbekistan, Türkmenistan, Yakutistan, Uygurlar, Çuvaşistan, Kıpçak, Hakas ve Tuva’dan, Kerkük-İran 
Türkmenlerinden, Başkurdistan, Makedonya, Nogay, Karay ve Kumuklardan halk hikâyeleri ve masallar...

YÜCEL FEYZİOĞLU, BİNLERCE YILLIK 
KÜLTÜR HAZİNESİNİ 32 CİLTLİK KARDEŞ MASALLAR 

DİZİSİ’NDE BİR ARAYA GETİRİYOR...

KÜLTÜREL
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KÜLTÜREL
Yazarın Eserlerinden Örnekler

“...Kalemini asa yaptı, az gitti uz gitti, dere tepe düz gitti… Peşine düştüğü, 
binlerce yıllık bir mirastı. O’ndan önce hiç kimse kalkışmamıştı bu işe. 
Acaba o başaracak mıydı, kendisi de emin değildi. Ama çocuklarımıza borcu 
olduğunu düşündü. Onlar, hep başka bir kültürle büyüyordu. “Bekleyin 
beni!” dedi...
 Tam 35 yıl sürdü yolculuk... Çağımızın masal dedesi, seyyahı, Evliya Çelebi-
si Yücel Feyzioğlu’ydu. Ömrünü verdiği seyahatlerden ışıl ışıl döndü. Heybe-
si masallarla doluydu... Yazdıklarının hem bizim hem de bir dünya kültür 
mirası olduğunu biliyordu...”
Masalların psikolojik işlevlerini de kırk ana başlıkta öğretmenler ve anne 
babalar için bu kitapta yazdı.

 Birleşmiş Milletler “Çocuk Hakları 
Sözleşmesi”, 20 Kasım 1989 tarihinde kabul 
edildi. Dünyada en çok kabul gören ve bütün 
devletler tarafından imzalanan insan hakları 
belgesi bu sözleşmedir. Çocukların mutlaka 
bilmesi gereken sözleşme maddelerini ise 
Yücel Feyzioğlu masallarla yazdı. Masallar-
la Çocuk    Hakları bu alanda yazılmış ilk 
çocuk kitabıdır.

İnsanlar önce hayal kurdu, sonra masallar 
yarattı, daha sonra buluşlar... Yücel Feyzioğlu, 
buluşların yolunu açan bir dizi masalı ilk kez bu 
kitapta yazdı.
 
“Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız, 
onlara masal okuyun. Daha zeki olmalarını 
istiyorsanız, daha fazla masal okuyun.”
— Albert Einstein

   ‘‘ Kardeş Masallar’’ projesinin Türkiye ‘ deki bütün organizasyonları , 
yazarın Türkiye Temsilcisi ErdoğanFEYZİOĞLU tarafından üstlenilip 
başarılı bir şekilde yürütülmektedir. 

ERDOĞAN 
FEYZİOĞLU

KARDEŞ MASALLAR
PROJESİ

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ
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İÇİMİZDEN

Sayın Cumhurbaşkanım

SAYİM YAĞAN

Dünyanın son bir yıldır yaşadığı pandemi veya korona denen musibet-
ten dolayı toplum içinde biriken sıkıntıları sizlere bir din adamı olarak 
ve de sizinle yıllarını bir. Abi kardeş gibi geçirmiş biri olarak naçizane 
canı gönülden sunmak istiyorum. Dünyada oynanan küresel bir hastalık 
pandemi belasından ülkemizde çok bir darbe almıştır. Yaşanan bu musi-
betten ortaya çıkan vahim dersler hepimizi germiştir. Özellikle sosyolo-
jik problemler çözülme noktasında zayıf kalmıştır Böyle bir zaman da 
herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerekirken muhalefet hükümeti 
kötülemekten geri kalmamıştır. Bilim kurulunun aldığı kararlar hep 
tartışılmıştır Esnafımız i  as durumuna gelmiştir 65 yaş  üstü insanların 
psikolojik yapıları yıpranmıştır. Toplumun edindiği izlenimler her ne 
kadar doğru olmasa da sosyal medya ve basın hükümeti aldığı kararlarda 
etkili olmuştur. Her önüne gelen bu konuda ahkam kesmeye kalkmıştır. 

İnanın Sayın Cumhur başkanım 
lütfen ama lütfen hiçbir etki 
altında kalmadan piyasayı 
canlandırın. Yasakların biran önce 
kalkmasını sağlayın. Yasaklar 
olmadan da kapalı olan işyerleri 
çalışabilirdi şuna inanınki toplum 
yasaklardan gına getirmiştir.  Her 
şeyin çaresi mutlaka ama mutlaka 
çaresi vardır.  Bugünlerde herkes 
sizden topluma kalıcı yasaksız 
kararlarınızı beklemektedir.  
Allah’a emanet olun.
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GÜNDEM
Kron, en sık karşılaşılan 10 siber saldırı yöntemini duyurdu
İTÜ ARI Teknokent şirketlerinden Kron, en sık karşılaşılan 10 siber saldırı yöntemini açıkladı.

ARI Teknokent şirketlerinden Kron, en 
sık karşılaşılan 10 siber saldırı yöntemini 
açıkladı.

Kron’dan yapılan açıklamaya göre, 
günümüzde teknolojinin hayatımızın her 
alanına entegre olmasıyla birlikte siber 
güvenlik tehditleri giderek daha büyük 
etkiler doğurmaya başladı. Özellikle pan-
demi döneminde hızla artan siber saldırılar 
şirketlerin, devletlerin ve tüketicilerin

 gizliliğinde büyük önem taşıyan önemli bilgileri hedef alarak gerçekleştirilirken saldırıya maruz kalanlar büyük 
zararlar görüyor.

Ünlülere ait gizli fotoğraf ve videoların sızdırılması, şirketlerin önemli verilerinin çalınması ve devletlerin 
gizli belgelerinin yayınlanması gibi dünya çapında yankı uyandıran olayların tümü siber saldırılar aracılığıyla 
gerçekleştiriliyor. Bu tarz saldırıları önlemek için alınan önlemler geliştikçe kötü niyetli kişiler de siber saldırı 
yöntemlerini çoğaltarak güçlendiriyor.

Telekomünikasyon,  nans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global  rmaya yazılım çözümleri 
sunan, İTÜ ARI Teknokent  rması Kron, en sık karşılaşılan 10 siber saldırı yöntemini açıkladı.

Buna göre, en sık karşılaşılan siber saldırı yöntemleri şöyle:

‘Kötü amaçlı yazılım (malware): Dijital dünyanın en yaygın siber saldırı aracı olan malware, virüs, Truva atı ve 
solucan gibi zararlı yazılımları tanımlamak için kullanılıyor. Başta bilgisayarlar olmak üzere farklı teknolojik 
cihazlara sızdırılabilen malware çeşitleri, cihazları ve sistemleri çalışmaz hale getirebiliyor, çoğalabiliyor, gizlen-
ebiliyor ve kötü niyetli kişilere erişim izni vererek uzaktan kontrol imkanı sunabiliyor.

DDoS ve DoS (Distributed Denial of Services ve Denial of Services): DDoS ve DoS, son yıllarda gelişen güvenlik 
önlemleri nedeniyle etki açısından azalmış olsa da hala en popüler siber saldırı yöntemleri arasında yer alıyor. 
Çevrim içi servislere, internet sitelerine çoklu talep göndererek çevrim içi servislerin veya internet sitelerinin 
çökmesine yol açan DDoS ve DoS, 5G ile birlikte tekrar yükselişe geçecek gibi görünüyor.

Oltalama (phishing): Doğrudan kişileri hedef alan phishing yani oltalama, kimlik veya kredi kartı bilgileri 
gibi önemli bilgilerin çalınması amacıyla kullanılıyor. Zararlı yazılımların paravan internet siteleri üzerinden 
bilgisayarlara veya telefonlara indirilmesini sağlayan phishing, genellikle e-posta adreslerine gönderilen linkler 
aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

SQL Injection: Veri tabanlarının çoğu SQL ile yazılmış kodlarla uyumlu olacak şekilde geliştiriliyor. 
Kullanıcılarından veri alan web siteleri de bu verileri SQL veri tabanlarına gönderiyor. SQL güvenlik 
açıklarından yararlanan kötü amaçlı kişiler de böylece kullanıcıların bilgilerine ulaşıyor. Bazı durumlarda siber 
korsanlar, SQL kodlarını ad ve adres isteyen bir web formunda da yazabiliyor. Bu sayede kullanıcı bilgilerini 
çalma sürecini de çok daha hızlandırmış oluyor.

Devamı aa.com.tr ‘ de...
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İÇİMİZDEN

DARBE KUYRUKÇULUĞU

ORHAN SELEN

YAZAR

 Türkiye 1960 yılından sonra darbecileri yargılayabilseydi 
12 Mart muhtırası ve 12 Eylül felaketi başımıza gelmezdi.
Kıyılarımız ve kültürümüzün iç içe geçtiği Yunanistan, darbecilerini 
yargıladı ve bulunmaları gereken deliğe soktu.
 Yıllar geçti, yalnızca ölenler cezaevinden çıkabildiler.
Bizim darbeciler kahraman konumunda yaşadılar.
Anlaşılamayan, çözülemeyen ve üzerinde pek düşünülmeyen sosyolojik bir 
hastalığımız var.
Atatürkçüyüz ve cumhuriyeti kurduğu için onu alkışlıyor, minnetle anıyoruz.
Cumhuriyeti yıktıkları için de darbecileri alkışlıyoruz.
Siyaset bilimciler ve anayasa hukukçuları kıvırıyorlar ama  bugünkü cumhuriyet 
üçüncüsüdür.
Tiyatro oyunu gibi düşünün:
29 Ekim 1923 perde açıldı, birinci cumhuriyet kuruldu.
27 Mayıs 1960 birinci cumhuriyet yıkıldı, perde kapandı.
Yeni anayasa, 1961 seçimleri ve yeni bir oluşum, ikinci  cumhuriyet kuruldu ve 
perde açıldı..
12 Eylül 1980, ikinci cumhuriyet yıkıldı ve perde kapandı.

12 Mart yarı darbesi cumhuriyeti yıkmadı ama  her yerinden tecavüz etti.
1982 anayasası, yeni seçimler, üçüncü cumhuriyet ve yeniden açılan perde.
Değiştirilen yasalar ve alt üst edilen sistem.Tek dokunulmayan, geliştirilmeyen, hatta iyice geriletilen hukuk.
Darbe dönemlerinde hukuk olmaması doğaldır. Hukuk ve darbe birlikte yaşamaz. Darbe hukukun soluk 
yollarını kapatır ve boğar. Ya darbeden sonra...
Hukuku paspas gibi çiğneyen Kenan Evren’e sanki başka bir bilim dalı yokmuş gibi
İstanbul Hukuk Fakültesinin “ Fahri Hukuk Doktoru” cüppesi  giydirmesine ne demeli.
Gülünmesi çok zor bir şaka gibi..
Sacit KAYASU’ adını hatırlayan var mı?.
1952 Denizli Sarayköy doğumlu. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş
12 yıl avukatlıktan sonra çeşitli yerlerde savcılık yapmış bir hukukçu.
Adana Savcılığı sırasında Kenan Evren hakkında bir iddianame hazırlamıştı..
Ne olmuştu biliyor musunuz ?
Hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından meslekten atılmıştı.
Hakimler ve savcıların en tepesindeki kurul dedi ki :
“ Bu ülkede darbe yapmak, insanları işkencelerde sakat bırakmak, uydurma gerekçelerle cezaevlerinde çürüt-
mek, adaleti sağlamak adına “bir sağdan bir soldan “gençleri asmak suç değildir.”
Darbecileri yargılamak bir yana onların yargılanmasını istemek ise suçtur.
Sacit Kayasu meslekten atıldığına göre işlediği suç ta yüz kızartıcı olmalı.
Tam şaka gibi değil mi. ? Şaka gibi de, gülünecek yanı bulunmuyor.
İşin en acıklı yanı ise siyasetçiler darbecilerden farklı davranmıyorlar.
Darbecilerin koydukları yasaların günümüze kadar korunması başka nasıl açıklanabilir?
27 Mayıs darbesinde konulan kurallara dokunulmadı.
Hepsi aslanlar gibi anayasada yerlerini koruyorlar. YÖK bir darbe kurumudur.  RTÜK bir darbe kurumudur.
% 10 seçim barajını koruyan ve savunan siyasetçilere giysilerinden dolayı “sivil”  yakıştırması yapılıyor. 
Bir de ruhlarını görebilsek, karşımıza düzinelerle Pinochet çıkacak…
27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül yasalarına dokunulmaması siyasetçilerin darbeci
şakşakçılığının en güzel göstergesidir.
Sadece şakşakçılık yapsalar yine razıyız da, darbecilere özenip onlar gibi davranmaları çok ağır kaçıyor.
Tarih sadece darbecileri yargılamayacak, darbecilere özenip onlar gibi davrananlar da paylarına düşeni alacak.
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İÇİMİZDEN

Ayna tutmak, Aynalamak…

Ancak unutulmamalıdır ki eğer mutlu bir çocukluk yaşama şansımız olmadıysa bu tekrarı kendi çocuğumuzda 
sürdürmek zorunda değiliz. Burada zincirleri kırmak kendi elimizde… Bağırmadan otorite kurabilmek, 
cezalandırmadan davranışı pekiştirmek, ö eye yenik düşmeden mantıklı bir yol sunabilmek vs.  Çocuğumuz 
birçok şeyi biz ebeveynlerini modelleyek öğrenir. Tıpkı duygularını nasıl yaşayacağını öğrendiği gibi. 
Şimdi sakince kahvemizi yudumlarken, çocuğumuzun en mutlu karesini resmedelim gözümüzde. Resimler 
farklı olsa da; Hepimizin amacı ortak aslında; ‘ mutlu ve başarılı çocuk  yetiştirmek’. 
Sevgiler.

GÖZDE USLU

REHBER ÖĞRETMEN
FİLOLOG / SOSYOLOG

 Son zamanlarda hem bizim hem de çocuklarımızın duyguları ne kadar da yoğun. 
Yaşam kendi içinde dönüşürken biz de evriliyoruz. Gelişime açıksak, esneyebili-
yorsak ne mutlu!  Ancak biz de çocuğumuz bir duygudayken, örneğin kızgınsa 
ve bizim de key  miz yerinde değilse bu duygu çatışmasında ne yapıyoruz? Sakin 
kalmayı başarmak ya da aynalamak- yansıtmak  güzel  bir çözüm olsa da esas olan 
bunu o anda hayata geçirebilmek.
Çocuğu kızgınken, üzgünken duyguları dizginlemek zor olsa da, aynalamayı 
başarabilen anne-babalar zamanla çocuğu ile daha kolay iletişim kurabilir. 
Yansıtma ya da aynalama bebeklik döneminde temel ihtiyaçlar ve duygularını 
ifade etmekle başlar ve bunu deneyimleyen bebeklerde dil gelişimine fayda sağlar. 
Peki, aynalamayı daha somutlaştıracak olursak: Nedir aynalama? Çocuğumuz 
huzursuz,kaygı, korku, heyecan,kızgınlık ve benzeri pek çok duyguyu yaşarken; 
onun karşısında ebeveynin tüm bu duyguları görebilmesi ve kendi herhangi 
bir ekleme yapmadan olduğu hali ile kabul ederek ona iletebilme beceri ya da 
çabasıdır. . Eğer çocuğunuz duyguları negatif dahi olsa, sizden anlayış görebiliyor-
sa, duyguyu baskılamadan yaşamayı öğrenecektir. İleride içine atmayacak, başka 
bir şeye ya da kendine yöneltme ihtiyacı da duymayacaktır.

Ağlayan bir çocuğun isteği ve ihtiyacını karşılayabilmek 
aslında ilk etapta o kadar da kolay olmayabilir. Onu 
ve kendimizi sakin hissettiğimiz zaman iletişim 
kolaylaşacaktır. Biliyorum bu öyle bir anda yapması 
kolay bir şey değil ancak bunu bebekliğinden iti-
baren kendimize ayna tutarak başarmanın yollarını 
keşfetmeliyiz. Bazen kendimizi var edecek minik 
molalar, minik bir dinlenme ya da sakin bir müzik 
bu atmosferi ortaya çıkarmamızı kolaylaştırabilir. 
Çocuğumuzla birlikte keşfe başladığımızda biz 
de oyun içinde kendiliğinden yaşarken bulabiliriz 
kendimizi. Kendimizi unutmadan, var ederek bunu 
yapabiliriz ancak. Mutlu ailelerin sakin ve huzurlu 
bebekleri ve çocukları olur kanaatindeyim. Aslında 
hemen hepimiz kendi çocukluğumuzu referans alarak 
yaklaşıyoruz kendi çocuğumuza. Anne ve babamız bize 
nasıl davranmıştı? Biz ağladığımızda, oyuncağımızı 
kaybettiğimizde, kardeş ya da arkadaşımızla 
tartıştığımızda problem nasıl çözülmüştü? Çözülmüş 
müydü? Zaman zaman kendi çocuğumuzda yaşamıyor 
muyuz çocukluğumuzu? Bu sorular öylesine uzun ki … 
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Karşılıksız Sevgi Ve Sadakat Onlara Aittir

İÇİMİZDEN

LEVENT AYDIN

YAZAR

Konunun başlığından da belli olduğu gibi; sizi tek karşılıksız sevenlerin ve size 
ölesiye sadık onların yani hayvanların olduğu hepimiz biliyoruz. 
Öncelikle sadakatin tanımı ile başlayalım sözümüze:  Sadakat, bir kişinin başka 
bir kişiye, bir ortaklığa ya da herhangi bir şeye karşı güvenilirliğini ifade eden er-
demdir. Kökeni güven veya bağlılık olmaktır. Böyle diyor sadakatin tanımı; ancak 
zamanla değişen insanlar ve beraberindeki alışkanlıkları ve tavırları sadakat ile 
uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını gösteriyor bizlere.
Sevgi: Sevgi bir duygu çeşididir. Kısaca ilgi göstermeye yönelten duygu anlamına 
gelir. Birçok anlamı içinde barındırır. Bu iki kelimenin hal ve durumları insana 
has ve özgüdür diyeceğim ancak insanlarda bulunan bu özellikler hayvanlarda da 
bulunmaktadır. İnsanlarda  bulunan bu özellik hayvanlarda farklılıklar gösterir: 
Mesela hayvanlar sizi karşılıksız sever ve size ölesiye bağlanırlar ve sadakatleri 
tartışılamaz. Onlara bir lokma ekmek veya bir yudum su verin bunu hayatları bo-
yunca unutmazlar hele birde onları sahiplenirseniz artık sizin sevimli bir köleniz 
vardır. İşte böyledir bu sevimli dostlar sizi hiçbir menfaat gözetmeksizin sever-
ler ve sadık kalırlar. Özellikle köpekler size yabancı bir kişinin yüksek sesle dahi 
konuşmasına izin vermezler, size olan sadakatleri ve sevgilerinden dolayı orada

 canlarını kaybetme pahasına olsa bile karşılarındaki her 
neyse savaşmaya devam ederler. Kendilerine yapılan en büyük 
olumsuz bir olayı  unutmasalar dahi asla size kin beslemezler 
ve yine sizden nefret etmezler. Her halükarda size kuyruklarını 
sallarlar ve bir ömür boyu size sadık kalırken sonsuz sevg-
ilerini size cömertçe harcarlar. Hayvanlar, siz onları terk 
etmediğiniz sürece sizi asla terk etmezler ve yine sizi asla bir 
başka biriyle aldatmazlar. Size gerçek bir arkadaş, dostturlar. 
İşte böyle size en kısa biçimde onların sevgi ve sadakatlerini 
anlatmaya çalıştım. Hemen hemen hepinizin canını acıtan ve 
bir türlü sonu gelmeyen olaylardan biride şu: Kontrolsüz cins 
havan çoğaltılması ve uygunsuz bir şekilde petshoplarda satışa 
sunulması devamında sahiplenilmesine göz yumulması. Pet-
shoplardan alınıp sahiplenilen zavallı hayvanlar kimi zaman 
bir doğum günü hediyesi veya kimi zamanda sevgililer günü 
hediyesi gibi nedenlerle buralardan alınıp birkaç gün evlerde 
bakıldıktan sonra kaçınılmaz sonları sokaklara atılıyorlar. Ne 
acı ki insanların sevgileri ve sadakatleri birkaç saat ya da birkaç 
gün sürüyorken, hayvanlarda  bu duygular bir ömür boyu

devam ediyor. . İşte bu nedenlerden dolayı insanlar ve hayvanlarda benzer duyguların var olduğunu söylesekte  
hayvanların sadakatlerinin menfaatten çok uzak ve sevgilerinin saf olduğunu düşünmeden duramıyorum. 
Şayet evinizde veya bahçenizde bir hayvanınız varsa onları en iyi şekilde gözlemleyebilirsiniz ve bunun böyle 
olduğuna şahit olabilirsiniz. 
İnsanların sevgileri bir gün geliyor bir takım sebeplerden dolayı bitiyor. Ve yine şunu söyleyebilirim ki: İnsanlar 
sadakatlerine dahi sadık kalamıyorlar.” “Oysa bu sevimli yaratıkların size olan ne sevgileri bitiyor ne de size 
sadık kalmaktan vaz geçiyorlar.” Onları terk edecekseniz lütfen sahiplenmeyin zira onlar sizi ailesi olarak görüy-
orlar ve onları terk ettiğinizde büyük bir vebal altında kalıyorsunuz. Birkaç saat ya da birkaç gün içinde size çok 
alışıyorlar siz onları terk ettiğinizde duygusal anlamda çok üzülüyor ve duygusal anlamda yıkılıyorlar. Hatta 
bazıları yemek yemeyi red ederek açlıktan intihar ediyorlar. “Hayvan deyip geçmeyin onların da  duyguları ve 
hisleri var...” Karşılıksız Sevgi Ve Sadakat Onlara Aittir
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Trendyol ve KAGİDER iş birliğinde “Gelecek Kadınların” 
programı başlıyor”

GÜNDEM

Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi Demet Mutlu, “KAGİDER ile başlattığımız ‘Gelecek Kadınların’ programı 
ile daha fazla kadının dijital ekonomide var olmasına katkı sağlayacağız” dedi

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları dijital 
ekonomiye kazandırmak için KAGİDER (Türkiye Kadın 
Girişimciler Derneği) iş birliğinde ‘Gelecek Kadınların’ 
programını başlattı.

Trendyol açıklamasına göre, programa destek olmak için 
moda alanındaki öncü isimler, gardroplarının vazgeçilmez 
parçalarından oluşan özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyol’da 
‘Gelecek Kadınların Butiği’nde satışa sunulan bu özel 
parçaların gelirleri girişimci kadınları desteklemek amacıyla 
KAGİDER’e aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kuru-
cusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, kadın 
girişimcilerin yanında olmayı her zaman sorumlulukları 
olarak gördüklerini belirterek, ‘Kadınların hayatın 
her alanında güçlenmesi, sosyal ve ekonomik 
kalkınmada güçlü bir pozitif etki yaratıyor. KAGİDER 
ile başlattığımız ‘Gelecek Kadınların’ programı ile de 
daha fazla kadının dijital ekonomide var olmasına 
katkı sağlayacağız. Trendyol olarak 10. yılımızda kadın 
girişimciler için güçlü bir projeye daha imza atmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.’ ifadelerini kullandı.

Kadınların iş gücüne katılımının artmasının sosyal ve ekonomik kalkınmada güçlü bir pozitif etki yarattığını 
aktaran Mutlu, şunları kaydetti:

‘Bu anlayışla, bugüne kadar teknoloji, eğitim,  nansman ve pazarlama desteğimizle binlerce kadınımızın işlerini 
büyütmelerine katkı sağladık. KAGİDER ile başlattığımız ‘Gelecek Kadınların’ programı ile de daha fazla kadına 
ulaşacağız. Trendyol olarak, platformumuzda kadınların katılımına büyük önem veriyoruz. Satıcılarımızda 
çalışan kadın oranı da yüzde 54 ile Türkiye ortalamasının üzerinde.

Türkiye’de kadın işverenlerin oranı yüzde 10 iken, Trendyol satıcılarının yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor. Sadece 
pandemi döneminde 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı. Ayrıca Trendyol’un ikinci el plat-
formu ‘Dolap’taki 1,1 milyon satıcıdan yaklaşık 400 bini ev kadını ve Dolap üzerinden kullanmadıkları eşyaları 
satarak ev ekonomisine destek oluyorlar. Trendyol olarak, kadınların ekonomideki yerinin güçlenmesi için tüm 
olanaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz.’      

       
  
                                                                                                                        Devamı aa.com.tr‘ de...                                                                                            
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İÇİMİZDEN
TÜRKÇÜLÜK

  TÜRKÇÜLÜK 
Malazgirt’ te Alpaslan, anayurtta Oğuz Han,
Ka aslarda Şeyh Şamil, Altaylar’da yurt 
kurmaktır.

TÜRKÇÜLÜK 
Sarıkamış’ta donmak, Tapduk Emre’de yan-
mak,
Tuna’dan abdest alıp, Şam’da namaz kılmaktır.

TÜRKÇÜLÜK 
Zulme acı tattırmak, Hakka gönül kaptırmak,
Kürşat’ın narasıyla, Çin’e set yaptırmaktır.

TÜRKÇÜLÜK 
Demir dağı eritmek, yolda gemi yürütmek,
Atını denize sürüp, fetih marşı çalmaktır.

TÜRKÇÜLÜK 
Çanakkale’de Mehmet, Allah katında hikmet,
Toprak için kan vermek, vatana can vermektir.

TÜRKÇÜLÜK 
Haçlı ordusuna set, dünya için adalet,
Aleme nizam verip, Allah için ölmektir.

  TÜRKÇÜLÜK 
Fetihlerde tek sancak, gök kubbede al bayrak,
İslâm’a köle olup, zulme baş kaldırmaktır.

TÜRKÇÜLÜK 
Yunus’ta Allah aşkı, Yusuf ’ta sabır köşkü,
Başak gibi eğilip, elif gibi durmaktır. 

TÜRKÇÜLÜK 
Ulu dağlarda ceylân, savaşlarda küheylan,
Mevlâna’da hoşgörü, “Gel” diye çağırmaktır.

TÜRKÇÜLÜK 
Hacı Bektaş da irfan, Gazali’deki iman,
Ömer’deki adalet, Ali’de güç demektir.

TÜRKÇÜLÜK 
Edebali’de öğüt, Orhan, Osman’da Söğüt,
Bir çadırda toplanıp, büyük devlet kurmaktır.

TÜRKÇÜLÜK 
Denizlerde Barbaros, yelkenlerinde lodos,
Hak için ö elenip, Hakka teslim olmaktır.

TÜRKÇÜLÜK 
Doğuda Nene Hatun, batıda Hasan Tahsin,
Ölümü göze alıp, ilk kurşunu sıkmaktır. 

TÜRKÇÜLÜK 
Antep’te Şahin adam, Maraş’ta Sütçü İmam,
Kazma kürek kuşanıp, zaferler kazanmaktır.

Bu yazıyı kaleme alan Jeoloji Yüksek Mühendisi Sela-
hattin AYAN beydir. Yazıyı beğenen ve kendi bloğunda 
paylaşan Ahsen OKYAR beydir. Bu yazıyı bende 
kendi köşemde paylaşmak istedim. Yazan ve paylaşan 
herkese kendi adıma çok teşekkür ederim. 

SAYGILARIMLA…

ZAFER ALTINKESER

YAZAR

Ey ga  ller dinleyin, şunu iyi belleyin. 
Türkçülük Allah için bir sevdanın adıdır.

  TÜRKÇÜLÜK 
Dedem Korkut’ta kopuz, Sultan Murat’ta topuz,
Aşık Veysel’de toprak, varlıkta yok olmaktır.

TÜRKÇÜLÜK 
Mohaç u unda atlı, gökte nurdan kanatlı,
Hak için kalbi çarpan, Hakka tapan yürektir.

TÜRKÇÜLÜK 
Mehmet Akif ’te hilâl, minarelerde Bilal,
Kadife eldivenli, çelikten bir bilektir. 

TÜRKÇÜLÜK 
Esareti yok saymak, hürriyete baş koymak,
Kuran’a tabi olup, Turan’a sarılmaktır.

TÜRKÇÜLÜK 
Vatana sevdalanmak, pınarlarından kanmak,
Söz konusu vatansa, düşünmeden yanmaktır.

TÜRKÇÜLÜK 
Vatan için ölmektir, ölümle eğlenmektir,
Şehitken bayrak tutup, o bayrağa gülmektir.

TÜRKÇÜLÜK 
Afyon’da deli yürek, Ankara’da son gerçek,
ATATÜRK’ÜN İZİNDE, CUMHURİYET KUR- 
   MAKTIR.
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İÇİMİZDEN
GARA ŞEHİTLERi...

ELVEDA TANIK

E.EMNİYET MÜDÜRÜ

Tam 16 vatan evladı, bu pkk denen terör örgütü tarafından haince katledildi...  
“Ateş düştüğü yeri yakar” derler ama bu ateş  sadece ailelerin ocağına düşmedi. 
Bu ateş  yurt içinde ve yurt dışında yaşayan  bütün Türk milletinin ocağına 
düştü... Bu milletin içi kan ağlarken, zafer kazandığını sanan pkk ve türevleri 
olan bütün terör  odakları ve işbirlikçileri, bir gün başlarına geleceklerden 
korktukları  için bu saldırıya “Yok bombardımanla öldürüldüler” gibi kılıf uy-
durma çabalarına, bu millet inanmaz...
Terörün iyisi kötüsü olmaz! Bütün  terör örgütlerini ve onlarla işbirliği yaparak 
kandan beslenen işbirlikçi odakların da, bu terör örgütleriyle birlikte dök-
tükleri kanda boğulacakların dan hiç kimsenin şüphesi  olmasın. Mütte  kiz 
diyen, ABD ve AB ülkeleri  de bu  terör odaklarının destekçileri dir...
Bu şehitlerin kanı üzerinden laf polemiğine girmek, hele hele bunu  ülke içinde 
yapmak,  dolaylı yönden bu terör örgütlerine  fayda sağlar. Devleti  hedef alan 
bu terör örgütleri ve işbirlikçilerine karşı ne kadar birlik ve beraberlik içinde 
olunursa, o hainler de o kadar hayal kırıklığı yaşar ve umutsuzluğa düşer ler.  
İktidar ve muhalefet birbirlerini suçlamak yerine  birlik mesajları vermeliler.

Ama bakıyorsun bazı medya kuruluşları her zaman olduğu 
gibi  gereksiz tartışma programları açarak, terörden, 
güvenlikten, operasyondan haberi olmayan bazı kişileri  
ekranlara çıkararak, “İktidar şunu “ dedi “Muhalefet bun” 
dedi “Bu operasyon Kandil’e yönelikti, rehine kurtarma 
operasyonuydu”gibi söylemlerle  ahkam kesiyorlar... Bu kadar 
şehit verilmiş, bunun nasıl olduğunu konuşmak ülkeye bir 
fayda sağlamadığı gibi bu milletin arasına nifak tohumları da 
ekebilir... Bu operasyonda bir başarısızlık varsa; bunun ned-
enleri araştırılmalıdır. İhmali olanlar var mı,  haber sızdıran 
mı oldu?  Yanlış istihbarat mı alındı? Operasyona katılanlarda

liyakat sorunu mu vardı? Bütün bunlar yetkililerce  masaya yatırılmalı cevapları alınmalıdır. Bu şehitlerin gelm-
esi bir başarısızlığın göstergesidir.  Bunlar terör örgütleriyle çatışarak şehit olmadılar. Onların  elinde altı yıldır 
rehin durumdaydılar. Savunmasız oldukları için öldürüldüler...Bu operasyonda, kimin bir ihmali ve yanlışı varsa 
o kişiler görevlerinden alınmalı ve gereken cezalar verilmelidir.  
Bu kadar şehit cenazesinin geldiği bir ortamda,  kongre iptal edilerek  yas ilan edilmeliydi. Kongreden telefonla 
şehit annesine bağlanarak “Şehidimiz de sevgili peygamberimizin inşallah komşusu olarak bir anneye böyle bir 
şeref nasip olmaz. Ama isz bu şere   yakaladınız” demek yerine, müsait bir zamanda  bu anne  ziyaret edilerek  
acısının paylaşılması daha uygun olurdu...

Eskiden 90 yaşında birisi bile vefat ettiğinde, konu komşu yapacağı düğünleri iptal eder, günlerce evinde 
radyo televizyon açmaz, yüksek sesle konuşmaz, gülmez ve cenaze evinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılarlardı.
Hayatlarının baharında toprağa düşen bu şehitlerin aileleri de evlatlarıyla birlikte o toprağa düşüyorlar. 15 
Şubat 2021 günü Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, şehit ailelerinden bir aileyi sessiz sedasız  ziyaret 
ettiğinde, konuşacak bir kelime bulamadı ve sustu.  O acılı şehit ailesi öyle  derin acı içerisindeydi ki sadece  
“Müsade ederseniz dua okumak istiyorum” dediğinde acılı annenin başıyla onay vermesi üzerine dua okuduktan 
sonra  “ Bunun intikamı mutlaka alınacak, siz sabırlı olun” dedi ve oradan ayrıldı... Bazen susmak iyi gelir acıyı 
rahatlatır ama bu pkk ve işbirlikçi düşmanların da uykusunu kaçırır.
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Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968 Alanya doğumludur.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi 
alan Çavuşoğlu, 1991 yılında New York Long Island 
Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisansını 
ve 1993’te Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde “Avrupa Birliği 
Uzmanlığı Programı”nı tamamlamıştır.

1993 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümünde özel öğrenci olarak doktora programına 
başlamış, Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yılları 
arasında London School of Economics’de (LSE) doktora 
çalışmasına devam etmiştir.

AK Parti Kurucu Üyesidir. 22., 23. ve 24. Dönem 
Antalya Milletvekilliği yapmıştır. Ocak 2013-Ocak 
2014 ve Eylül-Aralık 2015 dönemlerinde AK Parti Dış 
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi-
ni yürütmüştür. TBMM Türkiye-Japonya ve Türkiye-
ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı 
yapmıştır.

2003-2010 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi’nde (AKPM) Başkan Yardımcılığı, Türk Del-
egasyonu Başkanlığı, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komitesi 
Başkanlığı ve Turizm Kalkınma Alt Komitesi Başkanlığı 
gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda, 
Avrupa Demokratik Grup Başkan Yardımcılığı ve 
Sözcülüğü görevlerini de üstlenmiştir.

2010-2012 yılları arasında AKPM Başkanlığı yapmış; 
bu göreve seçilen ilk Türk Parlamenter olmuştur. 7 
Nisan 2014 tarihinde AKPM Onursal Başkanı unvanı 
verilmiştir.

27 Ocak 2012 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında Ven-
edik Komisyonu’nda AKPM’yi temsil etmiştir.

AKPM’deki görevlerinin yanısıra 2007-2010 yılları 
arasında Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi 
(Batı Avrupa Birliği Asamblesi) Türk Delegasyonu 
Başkanlığı görevini yürütmüştür.

26 Aralık 2013 - 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında 
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev 
yapmıştır.

29 Ağustos 2014 - 30 Ağustos 2015 tarihleri arasında 
62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Dışişleri 
Bakanı olarak görev yapmıştır.

64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Dışişleri 
Bakanı olarak yeniden atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Dışişleri 
Bakanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde atanmış ve 
görevine başlamıştır.

Mevlüt Çavuşoğlu İngilizce, Almanca ve Japonca 
bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.
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Çavuşoğlu, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu 
Türk Heyeti ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem 
Misyonu Türk Heyeti ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk 
Heyeti ile video konferans görüşmesi 
gerçekleştirdik. Başarılı çalışmalarıyla hem 
tansiyonun düşürülmesine katkı sağlıyor 
hem istikrarın tesisine zemin hazırlıyorlar. 
Misyonu desteklemeye devam edeceğiz.” 
ifadesini kullandı.

Bakanlıktaki görüşmeyi Twit-
ter hesabından değerlendiren 
Çavuşoğlu, işgalde hasar gören 
Dağlık Karabağ’daki Azerbaycan 
kültürel mirasının restorasyonu 
için Türkiye’nin her türlü desteği 
vereceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov’la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı 
Kerimov’la görüştü
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YAZAR

lila_rengi_yazilar

ACABA NE YAPSAK?

Varlığını hissetmenin, onay görmenin, beğenilmenin “ben de varım” duy-
gusunun derin hazzı…

Genellikle uzmanlık alanlarında başarı elde eden şahsiyetlerin varoluşu, to-
plum yararına çalışmalar yaptığı için; geniş kitleler tarafından kabul edilmekte 
ve onay görmekte.  

Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun “Tophane” adlı tablosu, Yaşar Kemal’in “İnce 
Memed” adlı romanı, Neşet Ertaş’ın “Yazımı Kışa Çevirdin” türküsüyle 
Leyla’sına seslenişi, tıp doktoru Hulusi Behçet’in “Behçet” hastalığını keş  , 
engelli sporcumuz Sümeyye Boyacı’nın “Avrupa Şampiyonluğu” vb…
Bu insanların, varoluşlarını ispatlamak ve haz duymak gibi temel amacı ol-
masa bile; ortaya koydukları eserler ile, toplum yararına çalışmışlar ve topluma 
değer katmışlardır. Bu nedenle; kimlikleri de doğal olarak değerli görülmüş ve 
kabul edilmiştir.

Şimdi…

 Sosyal medyada, varoluş hazzına ölecek derecede susamış, onay görme ve beğenilme dürtüsüyle kıvranan, 7/24   
bedenleriyle var olan, hemcinslerim… Güzel olduğunuzu kanıtlama çabanızın ardındaki psikolojik sebepleri 
anlamakta kimse zorlanmıyor. Ancak; kamuoyunun, görsellerinize bu denli ihtiyaç duyduğunu düşünmenizi, 
anlamak hayli güç.

Güzelleştirme programlarınızda, şişirilmiş dudaklarınız, ekrandan fırlayıp gözümüze gireceğinden korktuğumuz 
kirpikleriniz ve baygın bakışlarınızla, hepimizi kendinize hayran bıraktınız.  
Muhteşem pozlarınızın ardında “ben de varım”,” buradayım”, “önemliyim”, “beni de beğenin”, “mutlu ol-
mam için, varlığımın hazzı için beğenilerinize muhtacım”, “olmak istediğim kendimi getirdim huzurlarınıza”, 
“beğenilerinizi kazanmak için; sunacak başka da bir şeyim yok”, “güzelleştirme programlarındaki başarım, bir 
beğeniyi hak etmiyor mu”?  “bu kadar çabam boşa mı gitsin”? diye serzenişleriniz geliyor kulaklarımıza.
 
“Çok önemlisiniz” ve “çok güzelsiniz.” 
Öyle ki; hemcinsleriniz kıskançlıktan tırnaklarını kemirdi. Bir fotoğraf daha atarsanız; korkarım, parmak etler-
ini de yiyecekler. Şu hususu da hemen belirteyim ki; bu gidişin sonu dünya starlığına dayanır.  İçiniz rahat olsun. 
Sizler varsınız. Bedenlerinizi reklam a  şlerinde, bilbordlarda gören sürücüler kontak kapatıyor. Hele araba teşhir 
reyonlarında,  araç üzerine uzanan bedenleriniz satış patlamasına bile neden oluyor. Tasarlanan ev projelerinin 
salonunda; kanepe üzerinde süzülen o muhteşem vücudunuzla; emlak piyasasının vazgeçilmez objelerisiniz. 
Kapitalist sistemin reklam aracı olarak kullandığı bedenlerinizin hakkı uğruna…
Hakkınız narsizm kokan paylaşımlar,
Hakkınız “kadın hakkı” değil de; “beden hakkı” diye haykırışlar.
İşte bu noktada, aklımda deli bir soru…
Acaba “gerçek varoluşu sarımsaklasak da mı saklasak?
Yoksa; bedenden ibaret görüp, sosyal medyada mı paylaşsak?

Ne yapsak?

İÇİMİZDEN
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Karabük Valisi  FUAT GÜREL

VALİ GÜREL ‘ÇALIŞAN 
GAZETECİLER’ 

GÜNÜNÜ KUTLADI

GÜNDEM

1971 yılında Iğdır’da doğdu. 
 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Maliye 
Bölümünde lisans ve Muğla 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Yönetimi 
Bölümünde yüksek lisans 
eğitimini tamamladı, 
Sırasıyla; Uşak Kaymakam 
Adayı, Uşak ili Sivaslı ve 
Amasya ili Hamamözü Kay-
makam vekillikleri, Muğla ili 
Kavaklıdere Kaymakamlığı, 
Malatya ili Doğanyol 
Kaymakamlığı, Mardin Vali 
Yardımcılığı, Rize ili Güneysu 
Kaymakam Vekilliği, 

Rize Vali Yardımcılığı, Manisa ili Ahmetli Kaymakamlığı ve Muğla ili Milas Kaymakamlığı Ankara Etimesgut 
Kaymakamı görevlerinde bulundu. 
26.10.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karabük 
Valisi olarak atanmış olup, Evli ve iki çocuk babasıdır.

Karabük Valisi Fuat Gürel ‘10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı 
yayımladı.
Vali Gürel mesajında, “Basın ve yayın 
organlarımız, her zaman demokrasimizin en 
temel taşlarından biri olmuştur. Doğru bilg-
ilendirme, tarafsızlık ve kişilik haklarına

saygı gibi birçok ulvî değeri içinde barındıran gazetecilik mesleği bugünün ve geçmişin anlaşılmasında bu önem-
li işlevi tarih boyunca sürdürmüştür. Bu sebeple, gazetecilik mesleğinin tarihi insanlık tarihi ile eş tutulmaktadır. 
‘İletişim Çağı’ olarak adlandırılan günümüzde yine gazetecilerimiz şehrimiz, ülkemiz ve dünyadaki hızlı gelişim 
ve değişimin vatandaşlarımızla paylaşılmasında gece gündüz demeden, mesai me umu gözetmeksizin, her 
koşulda, fedakarca görev yapmaktadırlar.

 Bu vesile ile bu ulvi mesleği Karabük’ümüzde icra eden basın ve yayın kuruluşlarımızın çok değerli mensupları 
nezdinde tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte 
mutluluk, sağlık ve başarılar temenni ederken; görevi başında şehit olmuş ya da ebediyete irtihal etmiş olan 
kardeşlerimizi de rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Göreve Başlama Tarihi: 05.11.2018
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VakıfBank, gençleri ikinci kez geleceği kodlamaya çağırıyor
Bankanın düzenlediği “Hack to the Future” etkinliği, 20-21 Mart 2021’de online olarak yapılacak

tKamu bankaları arasında ilk kez 
VakıfBank’ın düzenlemeye başladığı ‘Hack 
to the Future’ etkinliği, 20-21 Mart 2021’de 
online olarak gerçekleştirilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni-
likçi ürünleriyle geleceğin bankacılık 
anlayışını şekillendiren VakıfBank, ikin-
cisini gerçekleştireceği ‘Hack to the Future’ 
yarışmasında genç yazılımcıları, tasarımcıları 
buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu yılki konsepti ‘Dijital Finansın Geleceğine Yön Ver’ olan etkinlik, 20-21 Mart 2021’de online olarak düzenle-
necek. Etkinliğin son başvuru tarihi ise 11 Mart 2021 oldu.

Ekipler, yenilikçi  kirlerini geliştirerek,  nansal yaşamda gördükleri bir soruna yenilikçi bir çözüm getirecekler 
ya da mevcut uygulamaları kökünden değiştiren farklı bakış açısı ortaya koyacaklar. Yarışmada sunulacak  kirl-
erin ilk kez VakıfBank hackathon organizasyonunda kodlanmış, üretilmiş olması gerekiyor.

- ‘Bazı  kirleri bankamızda uygulamada görme şansımız olacak’

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu yıl ikincisini 
gerçekleştirdikleri hackathonu salgın tedbirlerine uyarak online yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

‘Gençleri, farklı bakış açıları ve yenilikçi  kirleriyle geleceğe yön vermeye çağırıyoruz. ‘Dijital çağ’ olarak 
adlandırdığımız bu süreçte yapay zekâ, robotlar, sensörler, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve tüm bunların 
bulut teknolojileriyle birleşmesi sonucunda oluşan dijital platformlar, tüm sektörleri değişime zorluyor. Değişim 
dönüşüm yaklaşımını benimseyerek müşteri talep ve ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştirmek için çalışan bir 
banka olarak, bu uğurda gençleri olmazsa olmaz gücümüz olarak görüyoruz.

Bu nedenle gençlerle iletişimimizi sıkı tutuyoruz. İnanıyorum ki bu hackathon da hem gençlere hem sektöre 
yararlı olacak  kirler göreceğiz. Gençler değişimi ve geleceği kodlayacak, bizler gurur duyarak izleyeceğiz. Yine 
çok beğeneceğimiz, orijinal  kirler yarışacak. Jüri, yine çok zorlanacak. Bazı  kirleri bankamızda uygulamada 
görme şansımız olacak.”

- Ödüller sahiplerini bekliyor

Projeleri, bilgi ve bilişim teknolojileri, ödeme sistemleri, dijital çözümler,  nans ile stratejik pazarlama, 
girişimcilik, yatırımcılık gibi alanlarda uzman jüri üyeleri değerlendirecek. Dereceye giren takımlara toplamda 
60 bin TL ödül verilecek.

Detaylar ve katılım koşulları ‘www.hacktothefuture.com.tr’ adresinden öğrenilebiliyor.
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Sabancı Üniversitesi, Yüksek Enerji Astro  ziği Araştırma Uydu-
su Projesi’ni hayata geçiriyor””
Sabancı Üniversitesi, TUA ve TÜBİTAK Uzay ile “Artırılmış X-Işını Zamanlama ve Polarimetri Uydusu 
Geniş Alan İzleme Uygulama Yazılımı” projesinde Türkiye’de astro  zik amaçlı enstrüman tasarlayan ve 
üreten tek laboratuvara ev sahipliği yapacak.

Sabancı Üniversitesi, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve 
TÜBİTAK Uzay ile yapacağı ‘Artırılmış X-Işını Za-
manlama ve Polarimetri Uydusu Geniş Alan İzleme 
Uygulama Yazılımı’ projesinde Türkiye’de astro  zik 
amaçlı enstrüman tasarlayan ve üreten tek labo-
ratuvar olan Yüksek Enerji Astro  ziği Algılayıcı 
Laboratuvarı’na ev sahipliği yapacak.

Sabancı Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, 
Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın hayata geçme-
si ve açıklanan hede  ere ulaşmaya katkı sağlayacak
dört önemli projeden biri olan ‘Artırılmış X-Işını Zamanlama ve Polarimetri Uydusu Geniş Alan İzleme Uygu-
lama Yazılımı’ projesi Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay ve Sabancı Üniversitesi’nin imzaladığı protokol ile 
hayata geçiyor. İmzalanan bu protokol ile Sabancı Üniversitesi, uydu verilerinin hizmet edeceği yüksek enerji 
astro  ziği alanındaki uzman kadrosu ile Türkiye’de astro  zik amaçlı enstrüman tasarlayan ve üreten tek labo-
ratuvar olan Yüksek Enerji Astro  ziği Algılayıcı Laboratuvarı’na ev sahipliği yapacak.
Wide Field Monitor (WFM) algılayıcısına teknik ve bilimsel yönden hakim olan Sabancı Üniversitesi ve uydu 
yazılımı ve proje yönetimi konusunda önemli tecrübeye sahip olan TÜBİTAK Uzay Enstitüsü projeyi birlikte 
gerçekleştiriyor.

Bilimsel anlamda proje, Türkiye’de yüksek enerji gökbilimi alanında çalışan tüm bilim insanlarına ‘Artırılmış 
X-Işını Zamanlama ve Polarimetri’ ( e Enchanced X-Ray Timing and Polarimetry-eXTP) uydusunun yet-
eneklerini tanıtacak ve kendi araştırma alanlarında kullanmalarının yolunu açacak. Bu ön hazırlık Türk bilim 
insanlarını uydu çalışır hale geldiğinde bilimsel veri girdisi ve yayın çıktısı anlamında camia olarak en uygun 
konuma getirecek.
Projenin Sabancı Üniversitesi yürütücüsü Prof. Dr. Emrah Kalemci, kurucusu olduğu HEALAB’da eXTP üz-
erindeki yarı iletken algılayıcıların küçük versiyonlarını geliştiriyor. Türk takımının ESA’ya bağlı diğer ülke 
takımları ile koordinasyondan da sorumlu olan Kalemci, WFM benzeri kodlanmış maske sistemleri ve x ışını 
veri analizinde uzman. Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayhan Bozkurt ve Doç. Dr. Ahmet Onat 
projeye güvenli yazılımdan sorumlu sistem mühendisleri olarak destek verecek. eXTP Bilim Takımı’nın bir üyesi 
olan Prof. Dr. Ersin Göğüş ise projenin Türkiye’deki bilim tarafını üstlenecek ve uydunun bilimsel kapasitesinin 
Türkiye bilim insanlarına aktarımı için çalıştay ve benzeri etkinlikleri Türkiye Uzay Ajansı ile koordinasyon 
içerisinde düzenleyecek.

Açıklamada eXTP Projesi’ne ilişkin olarak şu bilgilere yer verildi:
‘eXTP Projesi, evrendeki en ilginç ve en şiddetli parlamaları yapan gökcisimlerini (kara delikler, nötron 
yıldızları, gamma ışını patlamaları) tespit edebilen, dev gözlem aletleri ile bu gökcisimlerinin  ziğini hem tayf-
sal, hem zamansal ve aynı zamanda polarimetrik olarak araştırabilecek bir x-ışını uydu projesidir. Uluslararası 
Projede uydu platformunu Çin yapacak, dört faydalı yükün ikisi Çin, ikisi Avrupa ülkeleri (European Space 
Agency – ESA) tarafından gerçekleştirilecek. A fazı tamamlanan projenin B fazı da başladı. Türkiye bu proj-
eye B fazından itibaren dahil olacak. Türkiye’de yürütülecek çalışmaların uzun vadeli amacı, tasarım ve üretim 
süreci devam eden eXTP uydusundaki dört ana gözlem aletinden biri olan Wide Field Monitor (WFM) algılayıcı 
sisteminin uygulama kodunu yazmak, böylece eXTP uydusunda hem bilimsel hem teknik olarak Türk bilim 
insanlarının ve mühendislerinin var olmasını sağlamak.’
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DOĞANIN GÜCÜ 

ZAFER ÇAKMAK

Cora gerçekleri gündemimizin en önemli konusudur an cumhurbaşkanımızın 
televizyon konuşmalarını pür dikkatle izlemekteyim ve AKP’nin gündemi 
farklı devletin politikası farklı cumhurbaşkanımızın gündemi çok farklı 
AKP’nin hükümet olduğu 2002 yılından bu yana 18 yıl geride kaldı 2002 2010 
yılları arasında AKP devlet politikası izledi devlet organlarının uyum içinde 
çalışmasını sağladığı gibi demokrasinin gereği olarak hesap verilebilir hesap sor-
ulabilir demokrasinin olmazsa olmaz kuralları yargı yasama yürütme erklerinin 
birbirini denetlenmesi sağlandı dolayısıyla 2002-2010 tarihleri arasında AKP 
hükümeti kurallara eksiksiz uydu ve her alanda ülkemizin batıdaki saygınlığı 
arttığı gibi demokrasinin kuralları asgari düzeyde Avrupa normlarına uygun 
olarak uygulandı. 

2010 yılının ortalarında referandum uygulanarak ülkemizin demokrasiden 
koparılması uzaklaştırılması oylanarak kabul edildi ve tek adam rejimine geçiş 
halkın çoğunluğunun oyu ile kabul edildi ve adım adım demokrasiden 

İÇİMİZDEN

uzaklaştırıldık geldiğimiz 
nokta bu günkü ucube 
cumhurbaşkanlığı hükümet sis-
temi dünyada böyle yönetilen 2 
İnci bir ülke daha yok işte tam-
da bundan sonra 2011yılında 
başlayan Suriye politikası ve ül-
kemin Suriye ile düşman oluşu 
Suriye devletinin iç işlerine 
karışarak içimize 4 milyon 
Suriye mültecilerini ülkeye dav-
et ederek hem ekonomimiz çok 
zarar gördüğü gibi demogra  k 
yapımızda bozuldu hal böyle 
ilken birde Irak’ın kuzeyin deki 
Cora bölgesini AKP bir opera-
syon denetlemek için düğmeye 
bastı sonuç 0 (sıfır)bu devlet 
politikasında kabul edilemez  

ve geldiğimiz nokta 5 yıldır bu ülkenin bekası için görevli sivil asker ve rütbeli istihbarat elemanları pkk 
tarafından kaçırılarak kuzey Irak’ın çıra mağaralarında  işkence başta olmak üzere her türlü insanlık dışı mua-
meleye tabi tutularak mahkum edildiler. Bu kadar geçen zaman içerisinde vatan görevinin dışında hiç bir  
görevi olmayan bu vatandaşlarımız ne yazık ki iç politikaya alet edilerek hain PKK tarafından kafalarına sıkılan 
kurşunlarla katledildi bu insanlık suçunu işleyen PKK yı lanetliyorum.
 
Çünkü bu Cora mağarası çok zor bir coğrafyada girilmesi çıkılması son derece zor bir mağara buna rağmen bir 
operasyon yapılması 16 vatandaşımızın şehit edilmesi sorulmalıdır eski Türkiye’de sorgu sual ve hesap verebilir 
bir demokrasi varken yeni Türkiye’de hesap sormak suç sayılır taktiri halkımızın sağ duyusuna bırakıyorum.
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Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın “global sigorta 
ana sponsoru” oldu
Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın 8 yıl süreyle “global sigorta ana sponsoru” oldu

 Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik 
Oyunları’nın 8 yıl süreyle ‘global sigorta ana 
sponsoru’ oldu.
Allianz’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 
200’den fazla ülkede sporcuları, takımları, 
gönüllüleri ve sporseverleri bir araya ge-
tirmek, etkileşime girmelerini sağlamak 
amacıyla Paralimpik Hareket ile yürüttüğü 
iş birliğinin kapsamını genişletti. Allianz, 
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın ‘global 
sigorta ana sponsoru’ oldu. 8 yıl sürecek 
sponsorluk, 1 Ocak 2021 itibarıyla resmi 
olarak başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, Olimpiyat ve Paral-
impik Oyunları’nın ‘global sigorta ana sponsoru’ olmaktan gurur duyduklarını belirterek, ‘Spor ekosistemi-
nin bir destekçisi ve ortağı olarak, bu ekosistemle paylaştığımız mükemmellik, dostluk, kapsayıcılık ve saygı 
değerlerimizin de rehberliğiyle 148 bin çalışanımız ile sporculara, ailelerine ve tutkularına hizmet etmekten 
heyecan duyuyoruz.’ ifadelerini kullandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee-IOC) Başkanı  omas Bach da ‘Ekipler-
imiz, belirlenen pilot ülkelerde 2018 yılından bu yana sporcuları ve Olimpik Hareketi desteklemek için birlikte 
çalışıyorlardı. Yeni Olimpiyat yılına girerken, Allianz ile küresel iş birliğimize gerçek anlamda başlamaktan heye-
can duyuyoruz.’ değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (International Paralympic Committee-IPC) Başkanı Andrew Parsons ise 
Allianz’ın, Paralimpik Hareket’e verdiği destekle kişilere, yeteneklerine ve değerlerine küresel bir görünürlük 
getirdiğini belirterek, sonraki aşamayı dört gözle beklediklerini kaydetti.

- Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin ilk uluslararası ortağı

Verilen bilgiye göre, 2006 yılından bu yana Uluslararası Paralimpik Komitesi ile iş birliği yapan Allianz, 2011’de 
kurumun ilk uluslararası ortağı oldu. Paralimpik Spor Federasyonu’nun ilk küresel sponsoru olarak, mali 
desteğin ötesinde bir ortaklığa imza atan Allianz, Paralimpik Hareket’in, küreselden yerele, her düzeyinde 
çalışarak dünyanın dört bir yanında engellilere yönelik spor farkındalığını artırmayı hede  iyor.

Allianz, 2018’den bu yana da belirlenen 4 pilot ülke olan Avustralya, Çin, Fransa ve İspanya’da sağlık alanında 
sporseverler, sporcular, takımlar ve çalışanlara ulaşarak destek veriyor. Bu kapsamda mental sağlığın gelişimi 
için Avustralya Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği İyi Yaşam Ha ası’nın da sponsoru olan Allianz Grubu, bir 
yandan da hareket etmeyi ve oyunların bir parçası olmayı destekleyen bir girişim niteliğindeki ‘Club Paris 2024’ 
kapsamında, bireyleri yürümeye ve koşmaya teşvik etmek amacıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Organizasy-
on Komitesi ile birlikte çalışıyor.
Dünyanın dört bir yanında, sporcular ve sporseverlerle bağlantı kurmaya yönelik yerel girişimlerini genişletmeyi 
hede  eyen Allianz, müşterilerine ve çalışanlarına Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Meşalesi Turu’na katılma 
şansı sunarken, Allianz Spor Kampları’nda gençlerin çeşitli spor dallarını denemelerine, arkadaşlıklar kurarak ve 
sporculardan öğrenerek ‘olimpik ve paralimpik’ ruh ve değerleriyle etkileşime geçmelerine olanak sağlıyor.
Allianz ayrıca, amaca özel sigorta çözümleri ve hizmetleriyle de Olimpik ve Paralimpik Hareket’i destekliyor.

GÜNDEM
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GÜNDEM
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın sağlık sponsoru 
Bayındır Sağlık Grubu oldu
Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, “Bir açık deniz stratejik performans yarışı olan 33. 
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın bu yıl da sağlık sponsoru olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuy-
oruz” dedi.

 Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçlar ile birbirine bağlayarak, her yaştan sporseveri İstanbul Boğazında 
buluşturacak 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışının sağlık sponsoru, Türkiye İş Bankası grup şirketleri 
arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu oldu.

Bayındır Sağlık Grubu açıklamasına göre, grup bu yıl 33’üncüsü gerçekleşecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı’nın beşinci kez sağlık sponsoru oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, 22 Ağustos pazar günü düzenlenecek dev yarışta atılacak 
her kulaç, Bayındır Sağlık Grubu’nun kaliteli sağlık hizmeti güvencesi altında olacak.
Geçen 4 yılda sporcuların sağlığına gösterdiği özen ve elde ettiği yarışma deneyimi ile öne çıkan Bayındır Sağlık 
Grubu, iki tam donanımlı sağlık çadırı, alanında uzman sağlık ekibi ve ambulansları ile tüm sağlık sorunlarına 
anında yanıt vererek yarışma boyunca Türkiye’den ve yurt dışından gelen hem sporculara hem de misa  rlere 
kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunacak.

Bayındır Sağlık Grubu ayrıca sporcuları seçme yarışlarında da yalnız bırakmayacak.

- ‘Beşinci kez sağlık sponsoru olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz’
Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, sağlıklı yaşamın en temel taşı olan sporun toplumda 
yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, ‘Bayındır Sağlık Grubu olarak 29 yıldır tıbbi kalite ve 
etik ilkelerden ödün vermeden sağlık hizmeti sunarken, aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştirmek için de koruy-
ucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.
Bunun yanı sıra, koruyucu hekimlik yaklaşımı ve bakış açısıyla aktif bir yaşam tarzının ve sporun gündelik 
hayatın bir parçası haline getirilmesi ile daha sağlıklı yaşamanın mümkün olacağını vurguluyoruz. Bu kapsam-
da, benim de bu yıl 9’uncu kez yarışmacı olarak katılacağım, bir açık deniz stratejik performans yarışı olan 33. 
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın bu yıl da sağlık sponsoru olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.’ 
ifadelerini kullandı. 

Devamı aa.com.tr‘ de...   
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GÜNDEM
ÜNLÜLERİN TERZİSİ İZZET POLAT...

Yılların terzisi İZZET POLAT abimiz ile bir röpor-
tajda, bir çok ünlü hala buradan sipariş verip giyini-
yorlar, Eti Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz 
KANATLI , rahmetli Cumburbaşkanımız Turgut 
ÖZAL ve rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman 
DEMİREL , sinema dünyasının birçok ünlü aktörleri 
Beyooğlu Yılzdız Caddesi’ndeki terzi Yıldız POLAT 
abimizden giyindiğini öğrendik.

Kendisi ile yaptığımız röportajdai, çok ince işçilik 
yaptığını, bir cekette tam on bin iğne deliği diktiğini, 
her ceket için ayrı ayrı göz nuru döktüğünü, işini tam 
yaptığını, hayatını bu mesleğe adadığını , bir çok iş 
adamı ve bürkratların, sinema sanatçılarının, sipariş 
verdiğini söyleyen terzi İzzet POLAT abimiz birçok 
avrua ülkesinden lider ve siyaser sanatçısının buradan 
sipariş verip elbise diktirdiğini söyledi.

Kendisi ile yaptığımız röportajımızda , kendisine 
çırak yetiştirdiniz mi diye sorduğumuzda ,

-’’ Bu iş , içten gelerek yapılır. Yetiştirdiğimizde var 
tabi ki ‘‘ dedi.

İstiklal Caddesi Sahne Sokak Ali Han Kat - 4  No - 408 
Galatasaray İstanbul adresinde gsm 0531 815 48 24 
 izzetpolat@hotmail.com  adresinde ki İzzet abimize 
başarılar ve bol kazançlar diliyoruz. 

Ünlü Sinema Sataçımız Aytekin AKKAYA
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RÖPORTAJ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk 
Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle 
hazırlanan “Hediye Karavanı”, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki çocuklar için Ankara’dan yola çıktı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayama-
yan çocukların evde keyi  i vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların 
bulunduğu “Hediye Karavanı”, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde düzenlenen törenle 
uğurlandı.

Törende bir konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, 
çocuk konusunda Anayasa’nın devlete belli yüküm-
lülükler yüklediğini, bu kapsamda Bakanlığın ana 
faaliyetlerinden birinin de çocuğun üstün yararı, 
uygun psikososyal ortamda büyümesi ve korunup 
kollanması olduğunu söyledi. 

ULUSLARARASI BASIN YAYIN FEDERASYONU 
ve SİMGE DERGİSİ olarak biz de, Sayın Bağlı ‘yı 
ziyaret edip bu projenin detayları ve gelişim süreci 
ile ilgili görüşmede bulunduk. Kendisine bu 
projeyi hayata geçirmelerinden dolayı minnetler-
imiz ilettik ve SİMGE DERGİSİ olarak sosyal 
platformlarda ve yayınlarımızda projenin sesini 
duyurabilmek adına kendilerinin destekçileri 
olduğumuzu dile getirmekten mutluluk duyarak 
Sayın Bağlı ile röportajımıza devam ettik.

Röportajımızda Sayın Bağlı ;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk’un da çocuklara karşı çok has-
sas olduğunu, kendisinin bir çocuğun sorunu 
olduğunda bütün bir teşkilatı harekete geçirdiğini, 
o problem çözülünceye kadar sürekli takipte 
bulunmalarını istediğini ifade etti. 

Bağlı, çocukların daha iyi bir ortamda büyümeleri 
için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini ve bunu 
da yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Özellikle modern zamanlarda çocukların psikoso-
syal durumunu çok olumsuz etkileyen birçok dışsal 
faktörle karşı karşıyayız. Tabii bunları yasaklam-
akla ortadan kaldırmak her zaman çözüm olmuyor. 
Kalıcı bir şekilde bunlarla mücadele edebilmemiz 
için alternati  ni ortaya koymamız gerekiyor. Bu 
tip etkinlikler, bu güzel alternati  erden birisi. Akıl 
eden, düşünen, planlayan, tasarlayan herkese, Sayın 
Bakanımız, Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum 
“ dedi.
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İÇİMİZDEN
YA VAR OLACAK, 
YA DA YOK OLACAĞIZ..

HÜSNÜ KARABULUT

Bu Cennet Vatan’ın, Vatandaşları ve bireyleri olarak, Kardeşçe yaşayacağımız 
bu güzelim Vatan’ımızda birarada, Tek Vatan, Tek Millet, Tek Bayrak şiarı ile 
yaşamak zor olmasa gerek.!. 
Bu Ülkede her insanımız etnik kimliğinin geregini özgürce yaşamıyormu.? 
Ortadoğu ve körfez Ülkelerinin hemen hemen hepsinde acı, gözyaşı, 
ızdırap, yıkılmış yuvalar, harab olmuş şehirler, milyonlarca katledilmiş ma-
sum insanlar, Ülkelerini terkedenler,  Evladını, Eşini, Baba yada Anne’sini 
kaybetmiş masum ve çaresiz insanlar, çaresizliğe terkedilen milyonlarca 
insana yazık değilmi.? Biz bu oyunu bozacağız kiminlemi.? Ülkemizin insanı 
Memuru,işçisi, esnafı, tüccarı, öğrencisi, köylüsü, şehirlisi, genci, yaşlısı, Ülke 
insanımızın tamamının Siyasi kimliği, ideolojisi, Etnik kimliği, Mezhebi, 
Irk’ı, Cinsiyeti, Memleketi her ne olursa olsun kenetlenmemiz ve güç birliği 
yapmamız durumunda bize hiç bir gücün yetmeyeceği kesindir.. Biz lazı, 
çerkezi, alevisi, sunnisi, kürdü, Türkü ile 83 milyonluk çok büyük bir aileyiz. 

Bu Güzelim Ülkemizin Dört bir yanı Denizlerle çevrili olup, Yeraltı zenginlikleri bakımındanda Dünya genel-
inde ilk sıralardayız. Aynı anda Dört mevsimi yaşayan bu güzellikte Dünyada bir başka Muhteşem Ülke varmı.?  
yok.. 

Bu nedenlede bu güzelim Ülkemiz maalesef  Düşmanlarımızın rüyalarını süslüyor ama bizim için rüya değil. 
Çünkü; Bizler bu Cennet Vatan’ın sahibi olduğumuz gibi buradada yaşıyoruz ve yaşayacağız. Birlik olmak 
mecburiyetindeyiz. 

Bizler bu Ülkenin Eşit vatandaşlarıyız. 81 İlimizin evladı için Seyahat özgürlüğü var, bu güzellikleri beraberce 
yaşayıp kardeşçe binlerce yıldır yaşamıyormuyuz.? Şimdi ne oldu.? Bu Ülkede, Doğulu, batılı, kuzeyli yada gün-
eyli diye bir ayrım varmı.? 

Yok. O halde Dış Güçlerce Ülkemiz üzerine oynanan oyunu bozmak bizim güç birliği yapmamızdan geçiyor.  
Yüzyıllardan bu yana kardeşçe yaşamış insanlarımızın ayrışması için bizi birbirimize düşürmek için, Alevi-
Sunni, lâik Anti Lâik, Kürt-Türk diyerek parçalamak isteyen Emperyal güçler ve içimizdeki işbirlikçileri olanca 
güçleri ile çaba harcıyorlar. Bunu basından takip ediyoruz. Hergün Şehit Haberleri geliyor gencecik  danlarımız 
gidiyor...

Türk Milleti olarak kenetlenerek elele verelim ve bu oyunu bozalım.  Yaşayabileceğimiz bir başka TÜRKİYE yok. 
Olmayacakta..! Yarın çok geç olacak..! Hemen şimdi;

KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ SÖYLEMEYE BAŞLAYALIM..
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YILMAZ YURTSEVER

İÇİMİZDEN
BİR KAPI BİN KAPIYA AÇILIR GERÇEĞİ !!

   İnsanlık tarihi boyunca Firavunlar, Krallar,Diktatör ve Tiranlar,Hanlar 
iktidarların bekasını halkın sessizliğine borçludur, Halk da sessizliğini tiranların, 
şiddete dayalı zulüm, Açlığa dayalı sefalet, iradesizliğe dayalı cehalete borçlu-
dur,, işte bunun için  ravuna sordular bu makama nasıl ulaştınız cevap ilginç 
“İTİRAZ EDEN OLMADI,” itirazı etmemenin nedeni de malum sebepler. Ma-
zlumun sessizliği tiranlar tarafından hep istismar edilmiş ve bu sessizliğin esas 
sebeplerini hiçbir zaman merak etmeden aristokratik uygulamalarından geri 
kalmamışlardır.
       Mazlumun tek tesellisi ilahi hitaplarda yerini bulan dünyada “Yakında nasıl 
bir inkılapla devrileceklerini görecekler.” hitabında anlam kazanacak ve ma-
zlumun kalan tesellisine de” Allah’ın mazlumun intikamını zalimden alacağı 
gün, zalimin mazluma zulüm ettiği günden daha çetin olacaktır. “ hitabıyla son 
bulacaktır. 
(İbretlik yaşanmış bir hikayeyi dinleyelim)
    Değerli kardeşlerim günün birinde Padişah meydanları gezerken tandırın 
başında bir hatun görür döner vezirine sorar bu hatun kimdir der. Veziri de 

efendim bu sizin hanımınız. Şah der ki vezir kadının parmağında yüzük var. Bu defa vezir güler ve Şahım der o 
kadın Necar’ın (marangozun) eşidir.
    Ben Şimdi gider Necar’a derim Şahın emridir sabaha kadar 10 tane masa,10 tane sandalye ve 10 tane tabut ya 
yaparsın yada kelen gider. O da yapamayacağına göre kelesi gider dul kalan 1 hatun da şahımızındır.    Bu  kir 
Şahın hoşuna gider ve Vezirin ensesini okşar hadi iş başına der. Vezir de gider emri Neccar’a tebliğ eder.
    Neccar da der ki, yapsam, yapsam sabaha kadar ancak Padişaha bir tabut yaparım ve elindeki keseri içeri 
fırlatır direk eve gider hanımı da merak eder ve sorar bey ne oldu sana bu kadar erken geldin.
Nacar’ın ağzı bıçak açmaz. Eşi bey der yemek getireyim. Ne içersin hemen getireyim. Nacar’dan ses yok rengi 
solmuş gece uykusu kaçmış olan neccar ö  eyip pü  eyip evin içinde dolaşırken eşi çok ısrar edince mevzuyu 
anlatır.
    Hanım eşi Habibi Neccar’a şöyle der.

    “Hebibi Neccar,Hebibi Neccar, Here raze veka her car, Huda yek’e Deri hezar”
    (Türkçesi Hebibi Neccar git yat her zamanki gibi Allah bir’dir Kapı Bindir)
    Nihayet sabah kapı çalar, Bakmış Askerler kapıda dizleri ve sesi titrek sesle kimsiniz der. Askerler çabuk gel 
dükkanı aç padişah öldü tabut yapman lazım.
Karekteristik anlamda gücü elinde bulunduran hakim sınıfın ağababaları Halkı bir ticaret menbaı,alınıp 
satılabilen mal, itilip kakılmaya da müstehak bir lütuf olarak bilmişlerdir.
   Şemsi Tebriz’(ra)inin dediği gibi “Sanmayın ki zalimin yaptığı kardır, her şeyin bir vakti vardır.”
   Mevlana (ra) dediği gibi “Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz.”
    Bunu duyan Habibi Neccar Allah’a Şükreder ve hanımın akşamki sözlerini hatırlar ve derki “İnsanların 
hesapları varsa Allah’ın da bir hesabı muhakkak vardır.ve Ayeti hatırlar.” “ALLAH EN İYİ TUZAK HAZIRLAY-
ANDIR.” amenna ve seddak.
    Hz. Ali(as)’ın çok hikmetli ve derin sözüne bakalım.
“İşler, taktir ve alınyazısı karşısında öylesine boyun eğer ki, bazen tedbirin Kendisi, dönüp afet olur..!”
    Halk arasında söylenen bazı sözlerde derin anlamlar vardır.
    Evdeki hesap çarşıya uymaz, bazen de çarşıdaki hesap evde tutmaz. Zülüm ile abat olunmaz.! İlahi takdir 
devreye girerse sebepler devre dışı kalır. Keşke İnsanlar muhataplarını dikkate alarak empatiye dayalı yaşamış 
olsalar, Empati bir toplumun kitlesel karantinasıdır, İmanın kemal noktası “Kendin için istemediğini Müslü-
man kardeşin için de istememendir, Kendin için istediğini kardeşin için de isteme arzusunun pratiklerimizdeki 
karşılığıdır.”
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GÜNDEM
“Zero Project Ambassador” unvanı bu yıl Sabancı Vakfı adına 
Nevgül Bilsel Sa an’a verildi
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Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Sa an, “Engelsiz bir dünya misyonu için çalışan bu değerli ku-
rumdan böyle bir unvan almak gurur verici. Bu, bizlere sürdürmekte olduğumuz işler için büyük bir moti-
vasyon sağlayacaktır” dedi.

 Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin (CRPD) uygulanmasını desteklemek ve engelsiz bir dünya 
için çalışmalarını sürdürmek amacıyla 2008 yılında Essl Vakfı tarafından başlatılan Zero Project’te 2019 yılından 
beri verilmeye başlanan ‘ambassador (elçi)’ unvanı, bu yıl Sabancı Vakfı adına Vakfın Genel Müdürü Nevgül 
Bilsel Sa an’a verildi.

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, 2008 yılında Essl Vakfı tarafından başlatılan Zero Project’te 2019 yılından 
beri verilmeye başlanan ‘ambassador’ unvanına, bu yıl Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Sa an layık 
görüldü. Nevgül Bilsel Sa an’a unvanı, çevrim içi gerçekleşen Zero Project Konferansı’nın kapanışında Essl 
Vakfı Başkanı Martin Essl tarafından takdim edildi.

‘Ambassador’ unvanı, Zero Project’e olağanüstü katkı sağlayan kişilere dört yıllık bir süre için veriliyor.

Engelli bireyler için tüm bariyerlerin ortadan kalktığı bir dünya misyonu için çalışan Zero Project kapsamında 
her yıl şubat ayında gerçekleşen konferans ile dünya çapında istihdam, erişilebilirlik, eğitim ve bağımsız yaşam 
konularındaki iyi örnekler bir araya geliyor.

Geçtiğimiz yıllar içinde 150’den fazla ülkeden engelli ve engelsiz 5 binden fazla uzman Zero Project’e aktif olarak 
katkıda bulundu.
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“Yılın Uluslararası Ticari Aracı” seçilen Opel Vivaro 20 yaşında

GÜNDEM

Bu yıl Brüksel Ticari Araç Fuarı’nda görücüye çıkan Opel Vivaro, 20’nci yaşını kutluyor

 Bu yıl Brüksel Ticari Araç Fuarı’nda görücüye çıkan Opel Vivaro, 20’nci yaşını kutluyor.

Opel açıklamasına göre, kısa sürede Opel’in ticari araç stratejisinde kilit bir rol üstlenen Opel Vivaro, ‘2021 Yılının 
Uluslararası Ticari Aracı’ ödülünün sahibi ilk nesil, emisyonsuz ve tamamen elektrikli Opel Vivaro-e’nin de 
öncüsü oldu.

Açıklamaya göre, bugüne kadar bir milyonun üzerinde Opel Vivaro üretildi. Bu rakam, Opel Vivaro’nun 
müşteriler arasında ne kadar popüler olduğunu ve Opel ticari araç  losu için ne kadar önemli olduğunu gösteri-
yor. 2019 yılının ilkbaharında üçüncü nesli ile yollara çıkan Opel Vivaro’nun ürün gamında dizel dışında batarya 
elektrikli yeni Opel Vivaro-e de bulunuyor.

- Kullanım verimliliği ve tasarımıyla dikkati çekiyor

Opel Vivaro’nun tarihinin aktarıldığı açıklamaya göre, aracın yenilikçi tasarımı, ha  f ticari araçlar pazarında öne 
çıktı. Tasarımın yanında fonksiyonel ve verimli bir kullanım da beraberinde sunuldu. Opel Vivaro, 2001 yılında 
önden çekişli, 20 farklı versiyonla pazara sunuldu. İki farklı gövde uzunluğu ve bunun yanı sıra kapalı kasa, 
camlı veya açık şasi olmak üzere üç farklı gövde tipi bulunuyordu. Kısa versiyon 5 metreküp taşıma alanı su-
narken uzun versiyon ise “3 adet Euro paleti (Avrupa Palet Birliği tarafından belirtilmiş standartlardaki paletler)” 
taşıyabiliyordu.

Sahip olduğu zengin donanımları ve binek otomobil tadında sürüş özellikleriyle Opel Vivaro, Uluslararası Yılın 
Van Ödülü (IVOTY) jürisinin de dikkatini çekti ve “2002 Yılın Uluslararası Ticari Aracı-IVOTY” seçildi.
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Eminevim, bu yıl 4 dakikada bir ev veya araç teslim edecek

GÜNDEM

2020’yi yüzde 11 artışla 23 bin 616 konut ve araç teslimatıyla kapatan Eminevim, bu yıl 27 bini aşkın tesli-
mata imza atmayı hede  iyor
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 Faizsiz Elbirliği Sistemi ile geçen yıl Türkiye genelinde 23 bin 616 konut ve araç teslimatı gerçekleştiren Eminev-
im, 2021’de hede  ediği 27 bini aşkın teslimatla her 4 dakikada bir kişiyi faizsiz ev veya araç sahibi yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Elbirliği Sistemi ile 128 şubede hizmet veren Eminevim, artan faiz 
oranları nedeniyle konut ve araç satışlarında yaşanan durgunluğa rağmen teslimatlarını artırmaya devam ediyor.

2019 yılında 21 bin 183 teslimat gerçekleştiren, pandemi etkisinde geçen 2020’de ise teslimatlarını yüzde 11 
artırarak yılı 23 bin 616 ev ve araç teslimatıyla kapatan Eminevim, bu yıl içinde 27 bini aşkın teslimata imza 
atmayı hede  iyor.

Bu yıl teslimat ortalamasını 4 dakikaya düşürmeyi amaçlayan Eminevim, yıl sonuna kadar her 4 dakikada bir ev 
veya araç teslim edecek.

Yıl boyunca yapılacak 27 bin teslimatla toplamda 200 bini aşkın teslimata ulaşılması hede  eniyor.

- ‘Yapacağımız 27 bini aşkın teslimatın önemli bir kısmı konuttan oluşacak’
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Uşak Şeker Fabrikası üretimde 16 yılın rekorunu kırdı

GÜNDEM

Son 20 yılın en çok pancarının işlendiği 2020/2021 üretim döneminde fabrikanın şeker üretimi bir önceki 
yıla göre yüzde 17 artışla 29 bin 84 ton oldu

 Türkiye’nin ilk şeker fabrikası olan Türkşeker Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası’nda 150 gün süren 2020/2021 
üretim dönemi sonunda şeker üretimi son 16 yılın rekorunu kırdı.

Türkşeker’den yapılan açıklamaya göre, Türkşeker Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası’nda son 37 yılın en uzun 
maratonu sona erdi.

Pancardaki verimin artması üretime yansırken, son 20 yılın en çok pancarının işlendiği 2020/2021 üretim 
döneminde fabrikanın şeker üretimi bir önceki yıla göre yüzde 17 arttı. Fabrika, bu dönemde 29 bin 84 ton 
şeker elde etti.

Türkşeker Uşak Şeker Fabrikası, ortaya koyduğu bu performansla 2020/2021 döneminde toplam 135 milyon 
lira katma değer oluşturarak şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağladı.
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Babacan Port Royal’de VIP o  s satışları başladı

GÜNDEM

Babacan Holding’in, Küçükçekmece E-5 üzerinde konumlanan projesi Babacan Port Royal’de VIP o  s 
satışlarına başlandı

 Babacan Holding’in, Küçükçekmece E-5 üzerinde konumlanan projesi Babacan Port Royal’de VIP o  s 
satışlarına başlandı.

Babacan Yapı açıklamasına göre, şirket, E-5 üzerindeki merkezi konumu ve ulaşım akslarına yakınlığıyla dikkati 
çeken, merkezi konumunun verdiği avantajı akıllı ev sistemiyle destekleyen projenin ilk etabını teslim ederek 
yatırımcılarına verdiği sözü tutuyor. 16 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen projede o  s blokunun 
teslimi ise Mayıs 2021’de yapılacak.

Yüzde 18 KDV dahil 460 bin TL’den başlayan  yatlarla ve hemen tapu avantajıyla satışa sunulan VIP o  sler, 
yatırımcılar tarafından ‘büyük ilgi’ görüyor.

Verilen bilgiye göre, mimari tasarımı Portekizli Addon Grup imzası taşıyan proje, toplam 5 bloktan oluşuyor. 
Projede alan büyüklükleri 37 ila 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer 
alıyor.

Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş 
yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor. Babacan Port Royal’in 1.000 metrekarelik 
kapalı alanı, geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı.

Projede  tness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme 
odası ve oyun odası yer alıyor.
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Tat Gıda’dan 2020’de 167 milyon lira net kar

GÜNDEM

Tat Gıda Genel Müdürü Oğuz Aldemir, “Bundan sonra yolumuza Tat markamız ile yeni yatırım fırsatları 
gözeterek hem yurt içinde hem de yurt dışında odaklı ve karlı bir büyüme stratejisi ile güçlenerek devam 
edeceğiz” dedi

 Tat Gıda, geçen yıl 167 milyon liralık net dönem karı elde etti.

Tat Gıda’dan yapılan açıklamaya göre, uzun vadeli iş planları çerçevesinde ana faaliyet alanı olan ve toplam 
karlılığı içinde daha yüksek paya sahip salça, domates ve konserve ürünleri iş koluna odaklanma kararı alan 
şirket, bu yönde önemli adımlar attı.

Ocak ayında süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışına yönelik sözleşme imzalayan Tat Gıda, ma-
karna ve unlu mamuller iş kolunda faaliyetin durdurulması sonrasında 2020’de geriye kalan varlıkların satışını 
da tamamladı.

Toplamda 167 milyon TL net kar açıklayan Tat Gıda; ana faaliyet alanı salça, domates ve konserve iş kolundan 
71 milyon TL net kar elde etti. 2020’de ‘durdurulan faaliyetler’ altında yer alan makarna ve unlu mamuller iş 
kolundaki gayrimenkul ve diğer varlıkların satışında 72 milyon TL, süt ve süt ürünleri iş kolunda ise 24 milyon 
TL net kara ulaşıldı.

Geçen yıl odaklanarak büyümeye devam edilen salça, domates ve konserve iş kolundan 803 milyon TL, ‘durdu-
rulan faaliyetler’ altında yer alan süt ve süt ürünleri iş kolundan ise 694 milyon TL ciro elde edildi. Tat Gıda’nın 
faaliyeti devam eden salça, domates ve konserve ürünleri iş kolunda ihracatı yüzde 131 artışla 217 milyon lira 
olarak gerçekleşirken, brüt karı yüzde 48 artışla 254 milyon TL ve faaliyet karı yüzde 47 artışla 122 milyon TL 
oldu. FAVÖK ise yüzde 59 artışla 134 milyon liraya yükseldi.
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Amazon Prime üyeleri, hızlı teslimat hizmetinden faydalanma-
ya devam ediyor

GÜNDEM

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon.com.tr’yi gündelik yaşamın bir parçası 
haline getirme vizyonumuz doğrultusunda Amazon Prime ile İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de aynı gün tesli-
mat sunmaya gururla devam ediyoruz” dedi

 Amazon Türkiye’nin üyelik servisi Amazon Prime bedava ve hızlı kargo ayrıcalığıyla Türkiye’nin dört bir yanına 
hızlı teslimat sunmaya devam ediyor.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, Amazon Prime üyeleri kitaptan elektroniğe, modadan kişisel bakıma bin-
lerce Prime logolu ürüne hızlı kargo seçeneğiyle sahip oluyor. İstanbul, Bursa ve Kocaeli’deki müşteriler 50 TL ve 
üzeri alışverişlerinde aynı gün teslimat ayrıcalığından faydalanabilirken; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, 
Antalya, Manisa, Bolu ve diğer 10 ildeki müşteriler minimum alışveriş limiti olmaksızın ertesi gün teslimat, 
Adana, Mersin, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve diğer 19 ildeki 
müşteriler ise 2 gün içerisinde teslimat hizmetinden yararlanabiliyor.

- ‘En büyük önceliğimiz zamanında ve hızlı teslimat’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, ‘Amazon.com.
tr’yi gündelik yaşamın bir parçası haline getirme vizyonumuz doğrultusunda Amazon Prime ile İstanbul, 
Bursa ve Kocaeli’de aynı gün teslimat sunmaya gururla devam ediyoruz.’ açıklamasında bulundu. Amazon 
Prime üyelerinin aynı zamanda Prime Video ve Prime Gaming’in yanı sıra Prime üyelerine özel fırsatlardan da 
faydalanabildiğini belirten Marriott, ‘Üyelerimiz, aynı zamanda, kendilerine özel eşsiz indirimler, Prime Video 
ile aralarında Bliss, Tom Clancy’s Jack Ryan gibi popüler  lm ve dizilere sınırsız erişim ve Prime Gaming’le 
birçok popüler oyunda oyun içi ayrıcalıklar, ücretsiz oyunlar ve her ay bir Twitch kanalına ücretsiz abonelik 
gibi fırsatlardan da faydalanabiliyorlar. Tüm bu hizmetleri tek çatı altında toplayan Amazon Prime ile üyeler-
imize alışveriş ve eğlenceyi kapsayan benzersiz bir hizmet sunduğumuza inanıyoruz. Amazon.com.tr’de tüm 
müşterilerimizin tecrübelerini geliştirmek adına çalışmalarımıza ise aralıksız devam ediyoruz.’ ifadelerini 
kullandı.
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ISEWorld ile yurt dışı eğitimde yılın fırsatı başladı

GÜNDEM

Kültürlerarası öğrenci değişim programlarında 30 yılı aşkın deneyimiyle öğrencileri her yıl dünyanın en 
seçkin ve köklü eğitim kurumlarına gönderen ISEWorld ile yılın yurt dışı eğitim fırsatı başladı

Kültürlerarası öğrenci değişim programlarında 30 yılı aşkın deneyimiyle öğrencileri her yıl dünyanın en seçkin 
ve köklü eğitim kurumlarına gönderen ISEWorld ile yılın yurt dışı eğitim fırsatı başladı.

ISEWorld’den yapılan açıklamaya göre, sınav ve mülakatlar sonucunda sadece 120 öğrencinin özel bir komite 
aracılığıyla seçileceği Dönüşün Muhteşem Olacak adlı programla Amerika’nın en prestijli liselerinde 1 yıl eğitim 
görecek olan öğrenciler geri döndüklerinde yıl kaybı olmadan bir üst sını an lise eğitimlerine devam edebi-
lecekler.

Kendileriyle eşit düzeyde yabancı öğrencilerle 1 yıl eğitim gören bu öğrenciler, Türkiye’ye geri döndüklerinde 
anadilleri gibi İngilizce konuşabilecekler.

Programa sadece Türkiye’yi temsil kabiliyeti yüksek en başarılı 120 öğrenci alınacak.

Dönüşün Muhteşem Olacak programına katılmak isteyen okulların 6 Mart’a kadar ISEWorld ile iletişime geçip 
özel seminerlerle programın detaylarını öğrencileriyle paylaşmaları ve öğrencileri yönlendirmeleri gerekiyor.

Programa doğrudan müracaat etmek isteyen aileler ise ISEWorld sitesinden aynı tarihe kadar başvurularını 
yapabiliyor. Sıkışık kontenjanlarda yer bulabilmek ve programdan uygun şartlarla yararlanmak isteyen ailelerin 
acele etmesi gerekiyor. 

Ailelere taksit ve kampanya imkanı

Açıklamaya göre, Dönüşün Muhteşem Olacak kampanyası, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin kültürlerarası lise değişim programları maddelerini de destekliyor.
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“Umut-Elazığ” projesi tanıtıldı
GÜNDEM

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “Her şey güzel düşünülmüş. Mahalli 
kültürü de içine alan bir mimari proje ortaya çıkmış” dedi
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Elazığ halkı için yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla başlatılan ‘Umut-Elazığ’ projesi tanıtıldı.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Emre Arolat Mimarlık, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret 
ve Sanayi Odası iş birliğinde başlatılan projenin tanıtımı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleştirildi.
Aynı zamanda online platformda da yayınlanan etkinliğe, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı 
Şahin Şerifoğulları, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Emre Arolat Mimarlık 
Kurucu Ortağı Emre Arolat katıldı. 
Toplantıda konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, şehirlerdeki yapılaşmayla ilgili insanların sık sık eleştirilerini dile 
getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

‘Bu proje hepimizin, başta Yeditepe Üniversitesinin kıymetli gönüllülerinin işin içine girerek, şikayet etme-
ktense bir mum yakma çalışmasıdır. Bu çalışma gönüllülük esasına dayalı, ‘Bu ülkenin Elazığ köşesine neler 
yapabiliriz’in çalışmasıdır. Elazığ, 24 Ocak 2020’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem felaketi yaşadı. Bu depremde 
37 canımızı kaybettik, 1600 vatandaşımız yaralandı ve 37 bin 500 bina ağır hasarlı, yıkık. Şikayet etmeyeceğiz, 
biz bir şeyler yapacağız.’ 

- ‘Proje 81 şehrimize örnek olacak’

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehrin doğal güzelliklerini anlatarak, Elazığ’ın tüm bu güzellikleri-
yle binlerce yıl öteden geleceğe yolculuğunu sürdüren bir medeniyet merkezi olduğunu söyledi.



56 ŞUBAT 2021 
 YENİ SAYI : 31

Yeditepe Üniversitesi’nden “altın standart” için önemli adım

GÜNDEM

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü, sektörün altın standartlarını 
belirleyen küresel yatırım uzmanları birliği Chartered Financial Analyst (CFA) Institute’nün, “University 
Affi  liation Programı”na kabul edildi.

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü, sektörün altın standartlarını be-
lirleyen küresel yatırım uzmanları birliği Chartered Financial Analyst (CFA) Institute’nün, ‘University Affi  liation 
Programı’na kabul edildi.
Yeditepe Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Yeditepe Üniversitesi Uluslararası 
Finans Bölümü öğrencileri, her yıl belirlenen sayıda öğrenci için ayrılan CFA Programı bursunu almaya hak 
kazanacak.
Küresel  nans dünyasında saygın bir bilgi kaynağı olarak bilinen CFA Institute’nün, 164 bin CFA unvanı sahibi 
dahil, 166 ülke ve bölgede 176 binden fazla üyesi bulunuyor.

CFA Programı ise dünya çapındaki  nansal analistlerin, portföy yöneticilerinin, yatırım danışmanlarının ve 
diğer yatırım profesyonellerinin becerilerini, standartlarını, yetkinliğini ve bütünlüğünü geliştirmek için ihtiyaç 
duyulan standartları belirliyor.
Yatırım mesleğinin en titiz akreditasyon programı olarak kabul edilen CFA Programı, İngilizce olarak yöne-
tiliyor ve tüm dünya genelinde üyelerine aynı sınavı uyguluyor. Programı başarıyla tamamlayanlar ise yatırım 
profesyonelleri için ‘altın standart’ olan CFA unvanına sahip oluyor.

- ‘Üstün başarıya doğru bir adım daha attık’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat 
Kamaşak, Uluslararası Finans Bölümü öğrencilerinin, CFA Institute University Affi  liation Programı ile kariyerl-
erinde üstün başarıya doğru bir adım daha attıklarını vurguladı.
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TAV, 2020’de 27 milyon yolcuya hizmet verdi
GÜNDEM

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Sene içinde farklı derecelerde uygulanan seyahat 
kısıtlamaları nedeniyle 2020 yılında hizmet verdiğimiz yolcu sayısı 2019’a göre yüzde 70 oranında düştü” 
dedi
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TAV Havalimanları salgın nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamaları sonucunda geçen yıl iç hatlarda 14,3 milyon, dış 
hatlarda 12,7 milyon olmak üzere toplam 27 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları, 2020 yılı  nansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 2020 yılının yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl olarak tarih kitaplarına girdiğini 
ifade ederek, ‘Havacılık otoritelerinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak için yılın ikinci çeyreğinde uluslararası 
uçuşları tamamen durdurması nedeniyle küresel havacılığın hacmi bu dönemde neredeyse sıfıra düştü.’ ifadesini 
kullandı.
İkinci çeyrekte alınan uçuş kısıtlaması önlemlerin üçüncü çeyrekte bir miktar ha   etildiğini hatırlatan Şener, 
buna bağlı olarak 2020’nin üçüncü çeyreğinde TAV Havalimanları’nın dış hat yolcu tra  ğinde kuvvetli bir topar-
lanma dönemi yaşadığını belirtti.

Faaliyette oldukları coğrafyalar da dahil olmak üzere çoğu ülke arasında ticari seyahat kısıtlamalarının hala 
devam ettiğini belirten Şener, şunları kaydetti:

‘Ticari seyahate izin veren ülkelerin çoğunda da yolcuların varış yaptıkları ülkede bir karantina dönemi geçirme-
si ve uçağa binmeden önce de Kovid-negatif test sonucu belgelemesi bekleniyor. Bu uygulamaların bir sonucu 
olarak kısıtlamasız karşılıklı seyahat imkanı hala çok az ülke arasında bulunuyor. Sene içinde farklı derecelerde 
uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2020 yılında hizmet verdiğimiz yolcu sayısı 2019’a göre yüzde 70 
oranında düştü. Dünyanın dört bir yanındaki havalimanı işletmecileri ve havayollarından oluşan sektörün tüm 
bileşenleri de benzer bir yıl geçirdi. Sektör, 2020’nin Aralık ayında başlayan aşılamaların 2021 yılı içinde kritik 
bir eşiği aşması ile birlikte, senenin ikinci yarısına doğru ticari uçuş kısıtlamalarının kalkmasını bekliyor.



58 ŞUBAT 2021 
 YENİ SAYI : 31

İstanbul Ticaret Üniversitesi “İletişim ve Medya Eğitimi” 
etkinliği düzenleyecek

GÜNDEM

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin TRT ile düzenleyeceği “İletişim ve Medya Eğitimi” 29-31 
Mart tarihlerinde yapılacak

 İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin TRT ile düzenleyeceği ‘İletişim ve Medya Eğitimi’ 29-31 Mart 
tarihlerinde yapılacak.

Üniversite’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, medya profesyonellerini 
öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor.

TRT iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, 12 farklı konuda eğitim verilecek ve TRT’de staj ve iş imkanları 
tanıtılacak.

Araştırmacı Nurten Erdem, spiker Fulin Arıkan, prodüktör Zeynep Keçeciler, muhabirler Mehmet Kancı ve 
Abdullah Koltuk ile başkameraman Sabri Avcı’nın vereceği eğitimlerde televizyon yayıncılığı tüm sa alarıyla 
anlatılacak.

İnternet üzerinden kayıtların alınacağı eğitimler, dijital ortamda gerçekleştirilecek.
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Eğitim camiası “Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi”nde 
buluşacak

GÜNDEM

Eğitim camiası, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitim Merkezi, SODİMER iş birliğiyle 21-22 
Mayıs 2021’de gerçekleştirilecek “Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi”nde bir araya gelecek

 Eğitim camiası, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitim Merkezi, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik 
Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) iş birliğiyle 21-22 Mayıs 2021’de gerçekleştirilecek ‘Dijital Eğitimde Fark 
Yaratanlar Zirvesi’nde bir araya gelecek.

Bahçeşehir Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, ‘Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’, salgın dönemiyle 
birlikte yaygınlaşan uzaktan eğitimle birlikte kapsamlı bir süreç haline gelen dijital eğitim deneyimlerinin, 
öğretmenlerin ortaya koyduğu dijital öğrenme materyallerinin, dijital öğrenme ortamları ve buna bağlı olarak 
sınıf ortamlarında yapılan grup ya da bireysel tüm çalışmaların değerlendirileceği büyük bir eğitim buluşması 
olarak planlanıyor.

Zirve kapsamında, salgın döneminde öğretmenler tarafından hazırlanan dijital öğretim materyalleri, dijital 
öğrenme nesneleri ve dijital öğretim süreçleri hakkındaki değerlendirmelerde, deneyim paylaşımlarında bulunu-
lacak ve etkin yöntemler belirlenecek.

Türkiye’nin dört bir yanından her alandan öğretmenin bir araya geleceği zirveye katılmak isteyen öğretmenler, 
başvurularını farklı kategoriler üzerinden yapabilecek. Zirve, temel eğitim, erken çocukluk eğitimi, sanat, spor, 
rehberlik, mesleki eğitim, fen ve matematik eğitimi gibi başlıklar altında gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinden öğretmenler, eğitimde dijital dönüşüm tanıklıklarını paylaşacakları zirve için başvurularını, 
15 Nisan 2021’e kadar www.sodimer.org üzerinden yapabilecek.
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Bahçeşehir Koleji “2023’e Doğru Dijital Çalıştayı”nda dijital 
eğitim deneyimini paylaştı

GÜNDEM

Çalıştayda, “Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme” oturumu, Bahçeşehir Kolejinin görüntülü görüşme plat-
formu SeeMeet üzerinden gerçekleştirildi.

 Bahçeşehir Koleji, Türk Eğitim-Sen ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) 
iş birliğinde ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye desteğiyle gerçekleştirilen ‘Düny-
ada ve Türkiye’de Güncel Gelişmeler Işığında 2023’e Doğru Dijital Eğitim Çalıştayı’nda dijital eğitime dair deney-
im ve bilgi birikimini eğitim camiasıyla paylaştı.

Bahçeşehir Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda, ‘Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme’ oturumu, 
Bahçeşehir Kolejinin görüntülü görüşme platformu SeeMeet üzerinden gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ve Bahçeşehir Koleji 
Genel Müdürü Özlem Dağ yaptı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcıları Dr. Özge Aslan ve Hale Güneş’in de konuşma yaptığı çalıştayda, 
Türkiye’nin eğitim entegrasyonlu ilk görüntülü görüşme platformu olan SeeMeet üzerinden gerçekleştirilen “Di-
jital Eğitimde Materyal Geliştirme” başlıklı oturumunu ise BK Mobil Kurucu Ortağı İsra  l Dilmeç yönetti.

2. Maarif Kongresi’nin 100. yılında gerçekleşen çalıştayda; dijital eğitimin felsefesi ve sosyolojisi, dijital eğitim ve 
öğretim programları, dijital eğitimin yönetimi, dijital eğitim ve öğretmen yetiştirme, dijital eğitimde materyal 
geliştirme, dijital eğitimde yapay zeka ve etik, dijital eğitim ve öğretmen-ebeveyn-öğrenci psikolojisi konuları 
tartışıldı.
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ÇAKIR PELKAS (Trabzonspor Fenerbahçe)
İÇİMİZDEN

MURAT ALTUN

YAZAR

Kadroları gördüğümde direkt şu yorumu yaptım; bu maçın tayini 
Trabzonspor’un yapacaklarına bağlı. O kadar radikal kararlar ile kadro kurmuş 
ki Erol Bulut, mantıklı bir done sunulamaz. Stoperlerin en iyisi Szalai’nin yerini 
beke kaydırmış, orta sahada tek mücadeleci oyuncu olan Ozan yedek... Mac-
era demek yumuşatmak olur. Derler ya yeme onu sakın öldürürsün kendini, o 
hesap.

 İntihar girişimine yakın.

Maç başlangıcından ilk yarının sonuna kadar öngörülerin hepsi yıkıldı. Daha 
çok isteyen, sahada ne yaptığını bilen taraf konuk takımdı. Fenerbahçe doğruları 
uygulamaya çalışırken, Trabzonspor çözüm arama gayretindeydi. Fenerbahçe 
ağırlığını koyup net gol şansları üretse de kalede Uğurcan şov yaptı adeta. 
Trabzonspor ise sürekli Fenerbahçe defansının sağına uzun top deneyip hata 
kovaladı. İlk yarının sonunda Nwakaeme rakibinin ayağına basmasa net bir şans 
gelmişti aslında.

Abdullah Avcı Ekuban Yusuf değişikliği ile maçı verdi! Bu hamleden birkaç dakika sonra sorumsuzca kaptırılan 
topu Pelkas harika sonlandırdı. Sakatlığında onu çok aradılar. Ne güzel futbol konuştuk değil mi? Ama olur mu 
şimdi? 

Hakemler de kendini hatırlatmadan durabilir mi?

 Uzatma dakikalarında Valencia’nın Bakasetas’a ceza sahasında vurduğu dirsek net penaltı! Ne yaptı Yaşar Kemal 
ve Cüneyt Çakır? Fenerbahçe’nin iki puanını riske atamadı. Trabzonspor kötü oynayabilir, hakemler oynayamaz! 
Oynadılar işte... Şimdi iki gün bu pozisyon konuşulacak. Maalesef maçın önüne geçtiler. Pelkas’ın vuruşuna 
hakkını verdik ama Cüneyt Çakır’ın yaptığı eyyam yüzünden de başlığı bölüştürdüm...

Şu bir gerçek ki maçı kazanacağını 
hissettiren takım Fenerbahçe idi. 
Trabzonspor bireysel yetenekleri 
üretirse diye beklerken, Fenerbahçe 
gerek ikili mücadelelerde, gerek 
sahaya yayılmada net şekilde farkını 
koydu ortaya. Trabzonspor maçın 
herhangi bir bölümünde maça 
ortak olacağını gösterecek reaksiyon 
veremedi. Kısaca, iyi çalışmamışlar. 
Mental olarak hazırlamamışlar. 
Yoksa Fenerbahçe’nin zaa  ı orta 
sahasına karşı çok üstünlük kurabil-
irlerdi. Fenerbahçe tam tersi kendi 
tara arını bile ters köşe yapmıştır.
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Bahçeşehir Koleji “2023’e Doğru Dijital Çalıştayı”nda dijital 
eğitim deneyimini paylaştı

GÜNDEM

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankara’mıza yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz. Kösre-
lik Göleti’mizin etrafına vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir mesire alanı inşa ediyoruz” dedi

 Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti’nin etrafında yapımına başlanan 170 bin 
metrekarelik mesire alanında toprak tesviye çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kösrelik Mesire Alanı, tamamlandığında su, toprak ve temiz 
havanın tadını çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘Ankara’mıza yeni bir mesire 
alanı daha kazandırıyoruz. Kösrelik Göleti’mizin etrafına vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir mesire 
alanı inşa ediyoruz. Burada 200 ailemiz aynı anda piknik yapabilecek.’ ifadelerini kullandı.

Kösrelik Mesire Alanı’nın, Ankaralıların yeni piknik merkezi olacağını belirten Altınok, şunları kaydetti:

‘Şehrimize kazandıracağımız 170 bin metrekarelik mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet per-
gola, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de 
koyacağız. Vatandaşlarımız, ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapa-
bilecek. Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek.’
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“Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları”nın 
üçüncüsü Trabzon’da yapıldı

GÜNDEM

TBB Başkanı Fatma Şahin, “Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ül-
kemizde gelinen nokta önemli bir başarıdır. Artık sosyal belediyecilik yükselen bir değerdir” dedi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, artık altyapı 
belediyeciliğinin bittiğini belirterek, ‘Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde gelinen nokta önemli bir 
başarıdır. Artık sosyal belediyecilik yükselen bir değerdir.’ dedi.

Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen ‘Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları’nın üçüncüsünün açılışında yaptığı konuşmada, 
TBB’nin bütün partilerin içinde olduğu, Cumhuriyetin en köklü kuruluşları arasında yer aldığını ifade etti.

Yerel yöneticiliğin önemine işaret eden Şahin, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin duasına talibiz. 
Halka hizmet, Hakk’a hizmet anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla bu makam çok önemli, çünkü 
şehr’ül emin olmak. Şehr’ül emin o kadar önemli bir emaneti size veriyor ki bunun altından kalkmak için hep 
çok çalışmamız gerekiyor.’ diye konuştu.

Şahin, toplantıların bir amacının da yapılması ve yapılmaması gerekenleri istişare etmek ve ‘Dünya nereye gidi-
yor?’ sorusunun cevabını aramak olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

‘Dünya nereye gidiyor sorusunun cevabını aslında hepimiz görüyoruz. Bir yıl önce bize bir maske takıp, mik-
roskopla dahi görünmeyen bir virüse karşı bütün hayatın, dünyanın nasıl durduğunu anlatsalar, ‘Acaba rüya 
mı görüyoruz,  lm mi seyrediyoruz, kabus mu görüyoruz?’ diyeceğimiz şeyi yaşıyoruz ve dolayısıyla buradan 
çıkaracağımız çok önemli sonuçlar olacağını da biliyoruz. Yüce Mevlam Kur’an-ı Kerim’de ‘Akletmez misin ya 
kulum?’ diyor. ‘Akletmez misin ya kulum?’ sözünün gereğini bugün yapmak durumundayız ve benim inandığım 
bir şey var, bunların hepsi birer sonuç. Eğer biz insan, çevre, şehir, doğa dengesinde buradan çıkardığımız sonu-
cun gereğini yaparsak dünyayı cennete dönüştürebiliriz.’                                                                                                                         
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