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BAŞKANDANBAŞKANDAN

Her yıl Ermeni lobisi ve diasporası tarafından kışkırtılan ve emperyalist ülkeler-
in kuklası olan bu kışkırtıcı ayrıştırıcı gruplar, dünya kamuoyunu meşgul ederek 
Ermeni soykırım yalanlarının kınanması ve tanınması için maddi manevi bütün 
güçlerini kullanarak, Türkiye üzerine baskı yaptırmak ve soykırım iddialarının 
tüm dünyada tanınmasını sağlamak dolayısıyla hak hukuk tanımayan bu örgütler 
yoğun ve kesintisiz propaganda makinalarını sürekli çalıştırmaya devam ediyorlar.

Bunlar yetmezmiş gibi savunmasız Büyükelçilerimiz ve elçilik çalışanlarımız 
bu diasporanın desteği ile kurulan Ermeni çeteleri (Asala Terör Örgütü) 
tarafından yüzlerce vatandaşımızı katlettiler. Havaalanlarında katliam yaptılar. 
Amaç ve emelleri Türkiye’yi zora sokup hayal kurdukları 3 -T ile  

1- Tanınma 
2- Toprak
3- Tazminat 

Talepleri bitmek tükenmek bilmeden sürdürülmektedir. Oysaki bilinen 
gerçekler hiç bir zaman gizli kalmaz. Şöyle ki Osmanlı döneminde 
üst düzey devlet görevinde bulunan büyükelçi, müsteşarlık, hariciye 
nazırı, dahiliye nazırı, padişah danışmanı, padişah tercümanı, Osmanlı-
Rus savaşında diplomat görevinde bulunan bir çok Paşa ünvanı alan 
Osmanlı’nın en büyük devlet nişanını alan Osmanlı tebasında Ermeni 
asıllı devlet adamlarını tarih yazmaktadır.

ŞERAFETTİN ŞIVKIN

İşte bunlardan bilinen önemli şahsiyetler; 
1- 1862 yılında Paris Elçiliği birinci katibi Artin paşa 1866 yılında hariciye nazırı olarak görev yaptı, daha sonra 
sırasıyla 
2- 1839 yılında Tanzimat fermanını ilan eden Mustafa Reşit Paşaya tercümanlık yapan Hagop Cırcıkyan 
3- 1856 Osmanlı’nın Mustafa Reşit Paşadan sonra batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda yapılan Islahat fermanıyla 
Osmanlı tebaasında yaşayan tüm gayrimüslim olan ırklar, devletin en üst kademelerinde görev almaya başladı. Rumlar, Ya-
hudiler ve diğer azınlıklar olmak üzere 1856 yılında Ermeni asıllı Hovhannes Dadyan Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı adliyenin 
azası tayin edildi. 
4- Mihran Dizyan Kara Kahya isimli Ermeniler devletin üst makamlarında görev yapanlardan 
5- İlk Ermeni müsteşarı tayin edilen Alexsandr Karateoderi 1865 yılında ticaret nazırı oldu. Padişah Sultan Aziz 
1866-1869 yıllarında Ermenilerin Osmanlı’da devletin endüstri kademelerinde yükselişleri devam etti. Bunlardan ilk Na  ’a 
nazırı olarak atanan Kirkor Ağaran fakat o dönem Paris’te görevli olan Ağata’nın ani ölümü bu görevi yapamadı. O sırada 
cebel-i Lübnan Valisi bulunan Katolik Ermeni asıllı Garabed Artin Na  -a  nazırı tayin edildi. 
6- Haciyede Alexsandır Karatedor Paşadan sonra müsteşarlık yapan ikinci Ermeni ise Artin Dadyan. Artin Dadyan’ın 
oğlu Fransızca öğretmenliği Mehmet Nedim Paşaya danışmanlık Paris Elçiliği birinci katipliği ve Hariciye Nazırlığı gibi 
önemli görevlerde bulundu ilaveten maliye müsteşarlığı yaptı.
7- İkinci Hariciye müsteşarlığında bulunan Manik Azaryan 1877-1878 yılları Osmanlı-Rus savaşında arabuluculuk 
diplomatik görevi yaptı. 1878 Bükreş Büyük Elçiliği 1879 Petersbug sefaretin baş katibi oldu. 
8- Hariciye nazırı olan Cabriel Noradunkyan daha sonra ticaret ve na  ya nazırlığı görevlerinde bulunduktan sonra 
istifa ederek Osmanlı Ayan Meclisine seçildi.

Ermeni asıllı Osmanlı tebaasında yaşayan bu kişiler Osmanlı devletinde Osmanlı’yı içeride dışarıda temsil ederken 
soykırım safsatasından bahsetmek ne kadar doğru olur? Bu sorunun cevabını kamuoyuna ve dünya devletlerine 
bırakıyorum.

Emperyalist güçlere sesleniyorum soykırım yapan devlet Ermeni vatandaşlarını bir kısmını zorunlu göçe tabi tutup bir 
kısmını tutmayıp yeniden iskan imkanı sağlar mı? Şu an Türkiye genelinde 200.000 Ermeni vatandaşı özgür huzurlu ve 
Türk vatandaşı Ermeni asıllı olarak yaşamaktadır. 24 Nisan soykırım safsatası siyasilerin değil, tarihçilerin çözüm üretmesi 
daha doğru daha adil olur.

ERMENİ KIŞKIRTMASI



4 MART 2021 
 YENİ SAYI : 32

GÜNDEM
“HAK VE HUKUKUMUZU ANLAŞMALAR KORUMAZ,  
HUKUKUMUZU KORUMA KARARLILIĞIMIZ VAR EDER”

Atılan adımlar ve yapılan reformlar ile dünya ülkelerinin de 
yakından takip ettiği Türkiye, son dönemlerde hem içerde 
hem de dışarıda birtakım tartışmaların içine çekilmeye 
çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde sanal 
gündem olarak ortaya atılan Montrö Anlaşması üzerinden 
gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop özel bir televizyon 
programına konuk olarak davet ediliyor ve gündeme ilişkin 
gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Programda İstanbul 
Sözleşmesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla çekilmemiz konuşulurken Meclis Başkanı Musta-
fa Şentop’a programın moderatörü gazeteci Muharrem 
Sarıkaya tarafından, “Mesela bir cumhurbaşkanı isterse 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden ya da Montrö’den de 
çekilebilir mi?” sorusunu yöneltiliyor. Meclis Başkanı Sayın 
Şentop cevap veriyor:

“Teknik olarak yapabilir. Mümkündür ama muhtemel 
değildir. Mümkün başka, muhtemel başka. Marmara 
Denizi’nden ayran yapabilmek mümkün müdür? Müm-
kündür. Yeterli miktar yoğurt bulursanız mümkün olabilir. 
Ama böyle bir şey muhtemel değildir.”

O andan itibaren ortalık toz duman. Televizyon kanallarında 
konuyla ilgili programlar yapılmaya başlanıyor. Ülk-
enin huzurunu bozmayı kendilerine görev sayanlar ve 
konuları saptırmaya alışmış olanlar ortaya çıkıyor. Kimi-
leri sanki ‘Montrö’den de çıkılsın’ demiş gibi Sayın Şentop’u 
yıpratmaya çalışıyor. Bu kadar basit değil. Sayın Şentop bilgi 
birikimi, vatanseverliği, hukukçu ve akademisyen kimliği, 
konuya hakimiyetiyle ülke için neyin fayda getireceğini bilen    
deneyimli bir devlet adamıdır.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sözlerinin çarpıtılmak istenmesi üzerine, Montrö ve Lozan gibi anlaşmalardan 
çıkma gibi bir şeyin mevzubahis olmayacağını çok çarpıcı ve akılda kalıcı bir ifade ile söylediğini belirterek, 
aşağıdaki cümleler ile kamuoyunu yanlış yönlendirmek isteyenlere net bir mesaj veriyor:

“Başta Montrö olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu ve bizim İstiklal Harbi neticesinde kazanmış olduğumuz, 
elde etmiş olduğumuz mevzilerle ilgili hiçbir tartışma yoktur, böyle bir tartışma bizim aklımızdan da geçmez, 
geçmemektedir. Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz 
ve kararlığımız var eder. Bir anlaşmanın sadece kağıt üstünde yazanlarla sadece atılan imzalarla teminat altına 
alındığını zannedenler ne kadar zavallıdır.

İçlerinde gizli mandacılık anlayışıyla özgüvensiz aşağılık kompleksi içindeki bazı siyasetçilerin ve bürokratların 
Türkiye’nin, devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin kararlılığını yok sayarak sadece yazılı metin-
ler üzerinden bizim istiklalimizi ve sınırlarımızın güvenliğini tartışmalarını da üzüntüyle karşılıyorum. Herkes  
kendine gelsin. Türkiye Cumhuriyeti, Sevr’i başka anlaşmalarla yok etmedi. İstiklal Harbi’nde verdiği canlarla, 
döktüğü kanlarla yırtıp attı. Anlaşmaları var eden, milletimizin ve devletimizin gücüdür. Onları ayakta tutan   
budur. Dolayısıyla bu anlaşmalarla ilgili bir tartışma söz konusu değildir. Konuşanlar, kendi içlerindeki mandacı 
 kriyatı dile getirmektedirler. Onları kınıyorum.”

TBMM BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP
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GÜNDEM
104 emekli general bildiriyle kaos 
yaratmaya çalıştı

104 emekli amiral konuyla ilgili bir bildiri 
hazırlamış, bir gece yarısı alelacele kamuoyu ile 
paylaşarak, insanların huzurunu bozmaya ve 
kaos ortamı yaratmaya çalışmışlardır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Yıllardır 
içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla 
cephe cephe amansız bir mücadele sürer-
ken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi 
uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı 
üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 
Temmuz’da sadece FETÖ’cü darbecileri değil, 
aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün 
darbe sevdalılarını da toprağa gömdü.
Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka.” ifadeleriyle söz konusu bildiriye ilk tepki 
veren isimlerden biri olmuştur. 

Kimse kusura bakmasın, darbe geçmişi olan bir ülkede emekli asker kimliği başlığı ile yayımlanmış ortak bir 
bildirinin antidemokratik çağrışımları ve yansımaları ister istemez gündeme gelmektedir. Emekli ya da görevde 
olsun askerlerin toplu bir şekilde bir gece yarısı siyasi iktidara hitaben bir bildiri yayımlamaları asla doğru değildir. 
Askerlerimizin bunu hala anlamamış olmaları ise gerçekten talihsizlik. Bu nedenle kendilerini kınıyoruz.

Türk siyasi hayatı, bu tip teşebbüsleri çok yaşadı, bu tip bildirilerle Türk siyasi hayatının demokrasisi yaralandı. 
Ülkemiz açısından sonuçları çok ağır oldu. Yakın tarihimiz, hatta bütün demokrasi tarihimiz bu tip bildiri 
örnekleriyle doludur. Bu olayın hiçbir şekilde ha   etilecek ya da masum sayılacak herhangi bir tarafı yoktur.

AB yetkililerinin ziyareti öncesinde olması dikkate şayan

Birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu bildiri zamanlama açısından 
bakıldığında sıradan bir olay gibi görülemez, gösterilemez. Bu bildiri Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ile 
AB Komisyonu Başkanı’nın Türkiye’ye yapacağı bir ziyaret öncesinde, zaman ayarlı yapılıyor. Bunun adı da ‘pro-
vokasyon’. Doğu Akdeniz’de ve Libya’da güçlü bir mücadele verildiği, Suriye’de ve Karabağ’da mücadelenin devam 
ettiği bir dönemde bu bildiriyle dünya kamuoyunda ‘Türk Hükümeti’ne karşı bildiri’ diye bir haber geçilmesine 
sebep olunuyor. Türk düşmanları sevindiriliyor.

Bu bildiri, aktif görevde olan canla başla ülke savunması yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne büyük bir haksızlıktır. 
Türk Silahlı Kuvvetleri kurumsallaşmış tüm Türk Milleti’ne ait olan bir ordudur. Türk Silahlı Kuvvetleri bizatihi 
Türk Milleti’nin kendisidir. ‘Atatürkçüyüm, Atatürk’ün ilkelerini savunuyorum. Ben olmazsam başkası yapamaz’ 
diyenler iyi okusun. Atatürk, Türk ordusunu tarif ediyor ve diyor ki;

“Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size Bombasırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. 
Mütekabil siperler arasında mesafemiz sekiz metre, yani ölüm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler, hiçbiri 
kurtulmamacasına kâmilen düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayanı gıpta bir itidal ve 
tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir fütur bile göstermiyor; 
sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kuranı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i 
şehadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. 
Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur.”

Atatürk’ün de tarif ettiği gibi Türk ordusu budur, bu yüksek ruhtur. Bencil ve egoist olanlar değildir. Kısaca Türk 
ordusu ‘Türk Milleti’dir!
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İÇİMİZDEN

Örnek verecek olursak aracımız bozuldu tamire götüreceğiz, hemen tanıdık bir tamirci veya servis arıyoruz; neden tanıdık 
arama gayretine giriyoruz? Halbuki para verip iş yaptıracağız, kafamızın arkasında sıkıntılı bir düşünce olmamalı ama 
çekincemiz var ‘Ya tamirci işinin ehli değilse?’. Öyle ya bunun okulu yok, çırak olarak girersin kalfa olarak dükkan açarsın 
kimse de sana sormaz bu işi yapacak ehliyetinin olup olmadığını. Acemi nalbant bizim araçta öğrenir ustalığı. Ayrıca 
tamir işinde bir rayiç bedelde yoktur, iş yeri sahibi rayiçsiz kendi belirlediği  yata göre parayı alır, garanti istersen de ‘ben 
burdayım abi’ der. Sonuç olarak aracımızı tamire götürdüğümüz çoğu zaman hayal kırıklığı ile karşılaşırız. Başka bir 
örnekle devam edelim, pazara gideriz meyve sebze almak için,  yat etiketlerine bakar uygun gördüğümüzü satın alırız. 
Fileyi doldurup eve gittiğimizde satın aldıklarımızın yarısının çürük çıktığını görürüz.  Pazar esnafı sanki bedava vermiş 
gibi çürük ürünleri poşete doldurmuştur. Satın aldığımız ürünlerin yarısı elimizde kalırsa ne mutlu. Ama sonuca bakacak 
olursak pazardan aldığımız malların  yatı ikiye katlanmış oldu. Başka bir imtihanla devam edelim. Mesela elektronik eşya 
almak için büyük markaların olduğu mağazalara gideriz. Tezgahtar bize o beğendiğimiz ürünü satmak için binbir türlü 
dil döker, sözlü olarak her türlü garantiyi verir.  Zaten baktığımız ürün bir ihtiyaç, bizde almaya karar verir ve ödemesini 
gerçekleştiririz. Birkaç gün sonra ürün evimize gelir. Sevinçle açar kullanmayı deneriz, ‘sürpriiiiz’ ürün bozuk çıktı. Hemen 
satın aldığımız yeri ararız, ürünün bozuk olduğuna dair bir saat dert anlatırız.
 Haklı olarak ürünün alınıp yenisinin gönderilmesini bekleriz.  Öyle kolay lokma var mı? Önce servis gelecek, ürünü alıp 
götürecek. En az iki ha a içinde bize cevap verecek. Eğer fabrikasyon hatası varsa bize bilgi verecek ve ürünün yenisini 
gönderecek, yoksa tamir edip getirecek. Eee ne oldu benim yeni aldığım ürün? Beni perişan etti. Parasıyla rezil olmak 
budur herhalde. Son yılların gerekliliği internetten ürün satın alma ancak bu alanda da öyle garip olaylar oluyor ki; in-
ternetten sadece resmini görerek beğendiğin ürünü satın alırsın ve maalesef gelen paketten salatalık çıkar. Bunun gibi 
örnekleri çoğaltmak mümkün, hepsini yazmak isterdim ancak toplumda her iş için insanlar o kadar çok ilişki içinde olmak 
zorunda ki bu ilişkilerden doğan ihtila  ar ve şikayetleri anlatmaya sayfalar yetmez. 
Eminim şu satırları okurken aklınızdan binbir tane böyle başınıza gelmiş olaylar sırayla geçiyordur. Buradan şu sonuç 
çıkıyor daha vatandaşlarımızın birbirleri ile ilişkilerinde bir seviye yok. Eski ilkel toplumlarda olduğu gibi senden mal 
almaya gelene ‘malı kaça satarsan sat yada kaliteyi düşür ucuza satıyormuş gibi görün’. Bu işin ölçüsüde, cezasıda yok . 
Sanıyorum bu ahlak meselesi, güzel bir ahlaka sahip bir toplum değilsen, kötülükler para kazanır. Seksen milyon insan 
aynı kafada   ise vay haline memleketin. Benim kanaatim güzel ahlakımızı ra an indirerek uygulamaya sokarsak, dünyayı 
birbirimiz için daha yaşanılır bir hale getiririz. Vatandaşlar olarak ahlakımızı belli bir standardın üzerinde olursa devlet 
ile ilişkilerimiz daha kolay ve seviyeli olur. Devletin her konuya eğilmesi ve çözmesi beklenemez son virüs olaylarında 
olduğu gibi 2 ay evvel satın aldığımız ürünleri % 50 daha pahalıya alıyorsak, hemde ortada zam yapacak bir durum yok 
iken, bu devlet sorunu değil bence ahlak sorunudur. Bu sosyologların açıklaması gereken bir durumdur.  Toplam insan 
kalitesi ne kadar yüksek olursa devletin hizmet kalitesi yükselir. Toplam kaliteyi yükseltmek için okumak, tiyatroya gitmek, 
spor etkinliklerine katılmak, sergi gezmek, seyahat etmek, bir hobi edinmek, aktif bir spor faaliyetinde bulunmak, bilimsel 
çalışmalara katılmak yada takip etmek bize iyi sonuçlar verecektir.   

Devletlerin kuruluş gayeleri, kurucusu olan millete mutlu yaşam sunmaktır. 
Devlet, mutlu yaşamı sağlamak için çeşitli şekillerde organize olur. Modern dev-
letlerde bakanlıklar, genel müdürlükler, daire başkanlıkları ve taşra teşkilatları 
gibi birçok yapılar oluşturulur. Kurumların hepsi de vatandaşın refah seviyesi 
yüksek, iç dış güvenliği sağlanmış, çalışacak işi, yiyecek aşı olması için çalışır. 
Bunun karşılığında da vatandaş vergi verir, hizmetleri yapacak hükümetleri 
seçer. Bu şekilde de devlet vatandaş ilişkisi sağlanmış olur. Vatandaş devlet 
ilişkisinde asgari müştereklerde buluşulması gerekir. Devlet görevlileri, devletin 
vermesi gereken hizmetleri yerine getirmeye uğraşırken vatandaşlar da alacağı 
hizmetleri alabilmek için devlet çalışanlarına ve birbirlerine yardımcı olur. Özel-
likle kuzey avrupa ülkelerinde ilişkilerin ideale yakın olduğunu görürüz. Peki 
biz bu ideale ne kadar yaklaştık, neresindeyiz? Önce vatandaşlarımızın birbirleri 
ile olan ilişkisinden başlayarak inceyelim; biraz çuvaldızı kendimize batıralım, 
vatandaş olarak birbirimize karşı olan vatandaşlık görevlerimizi doğru yapıyor 
muyuz? Alışveriş konularından başlayalım çünkü günlük ilişkilerin en yoğun 
olduğu ve alan.

ERDAL ÖZÇELİK

Sistem Analisti

ÖZELEŞTİRİ
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Doçent Doktor

ilave değişiklikleri de dikkate alarak, uygun strateji ve politika ayışlarına devam etmektedirler. İçinde bulunduğu 
çoğrafyada diğer ülkelere her anlamda örnek olan ülkemizin gündemi de bir yandan Covid-19 salgının yol açtığı 
sosyo-ekonomik ve kültürel tahribatın en aza indirilmesinin yanında diğer yandan başta hukuk ve adalet alanında 
olmak üzere toplumun ekonomik ve sosyal hayatına mutlak tesir edecek yeni reform söylemlerine odaklanmış, 
yine başta siyasi partiler olmak üzere özellikle görsel medyada bu konular yoğunluklu bir şekilde tartışılmaya 
başlanmıştır. Nasıl ki, hayatımız dinamikse, toplum hayatı da durağan olmayıp sürekli bir değişim içindedir. To-
plum hayatına yön veren hukuk sisteminin de bu anlamda toplumun değişen ve gelişen dinamizmine uygun olarak, 
değişime ayak uydurması toplum bireylerinin huzur içinde yaşamalarının ön şartı ve aynı zamanda da eşyanın 
tabiatının bir gereğidir. Gerçekte Türk toplumu salgının hepimizi son derece olumsuz etkileyen tahribatını berta-
raf etme konusuna odaklanmış iken, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme taşıdığı hukuk ve ekonomik hayatta 
reform çalışmaları ile insan hakları strateji eylem planı ve en son olarak da 1980 askeri darbesinin anayasasının 
sivil bir anayasa ile taçlandırılması yolundaki ifadeleri dikkatleri topyekün hukuk alanındaki reform çalışmalarına 
yöneltmiştir. Çünkü, içinde yaşadığımız sosyo-ekonomik ve kültürel sıkıntıların temelinde hukuk ve adalet sis-
temindeki aksaklıklar yatmaktadır. Hukuk sistemimizde var olan sorun ve sıkıntılardan hareketle tüm topluma 
güven verecek, onların onayını kazanmış, toplumu bir bütün olarak kucaklayan adalet anlayışı ile yeni hukuk 
sistemi toplumsal refah ve gönencin de arzulanan seviyeye yükselmesini beraberinde getirecektir. Bugün bile 
öngörüleri yoğun tartışmalara neden olan ve toplumlara yön vermeye devam eden antikçağ’ın ünlü düşünürü 
Aristo’nun dediği gibi “Adalet önce devletten gelmelidir. Çünkü hukuk devletin toplumsal düzenidir. Toplumun 
adil hukuk ve adalet düzenini oluşturmak, korumak ve geliştirmek de devletin en başta gelen görevlerindendir.
Artık günümüzde evrensel hukuk kuralları insanlığın ortak değerleri haline gelmiştir. Bu değerlerin arasında 
insanın doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez hakları olduğu gibi insan onur ve haysiyeti bütün hakların özü olarak 
hukukun etkin koruması altındadır. Toplumlar uzunca süren mücadelelerin sonucunda dil, din, ırk, cinsiyet, 
siyasi kanaat ve felse   inanç, mezhep ve benzeri nedenler gibi ayrımcılıklar söz konusu olmadan hukuk önünde 
her bireyin eşit olduğunu içselleştirmişlerdir. Bunun gibi devletler de kazanılmış hakların korunması prensibine 
aykırı olarak temel hak ve hürriyetlere müdahale edememekte, tam tersine hukuk güvenliğini tam olarak sağlamak 
için tüm tedbirleri tereddütsüz almaktadır. Nitekim bu alanda yapılacak olan reform düzenlemelerinin gayesini 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 02.03.2021 tarihinde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısında yaptıkları 
konuşmalarında “…Tarih bize, ne zaman adalete sıkı sıkıya sarılmışsak o zaman yükseldiğimizi, güçlendiğimizi, 
huzurlu ve müreff eh bir toplum haline geldiğimizi gösteriyor. Buna mukabil ne zaman da adalet yolundan 
sapmışsak, gerilediğimizi, zayı  adığımızı, iç ve dış sıkıntıların ağırlığı altında ezildiğimizi müşahede ediyoruz. 
Yine yakın tarihimiz bize yaşadığımız acı tecrübelerle, mülkün temelinin adalet olduğunu, adaletin temelinde de 
hakları ve onuruyla insanın bulunduğunu öğretmiştir. İşte bunun için bizim adalet davamızın pusulası insandır, 
insan onurudur, insanın sahip olduğu tüm haklarıyla hayatını sürdürebilmesidir….” .  diyerek ifade etmişlerdir.   

İnsanlık bugünlerde yüzyılda bir meydana gelen küresel salgın ile boğuşuyor. 
Devletler, tüm imkanları ile vatandaşlarını Covid-19 salgınından daha etkili 
bir şekilde koruyabilmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Her geçen gün ilave 
tedbirler geliştiriyor, yeni politikaları uygulamaya sokuyorlar. Covid-19 salgını 
bize hayal ötesi diyarlar kadar uzaklıklardaki bir olumsuzluğun kısa bir zaman 
içinde nasıl da tüm insanlığı derinden etkilediğini bir kez daha gözler önüne 
sermiştir. Öyle ki, bir yandan salgınla  mücadele eden ülkeler diğer yandan da 
salgın ortamının tüm olumsuzluklarına karşın toplumun tüm fertlerini yeni 
normale adapte olabilmeleri için salgın öncesinin sosyo-ekonomik ve kültürel 
değerlerinden soyutlanmadan, o değerlerin üzerine yeni normalin getirdiği

devamı simgedergi.com’ da...
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İÇİMİZDEN
Joe Biden Yönetimi: 24 Nisan Sözde Ermeni Soykırımını Tanımaya 
Hazırlanırken İddianın Tarihsel Süreci

Prof. Dr. BERKAN YAŞAR

Yazar

Günümüzdeki Ermeni Halkı; farklı bir kültür ve iz bırakan bir sanat anlayışıyla 
köklü bir tarihe sahip olmalarına rağmen geçmişte hiçbir dönemde etkin bir güç 
olamayan Ermeniler tarihin sayfalarında; Bizans ve Selçuklular gibi, başka dev-
letlerin egemenliği altında yaşadıkları ve yalnız Büyük Osmanlı Döneminde
rahat ettikleri görülmektedir. Sadece Osmanlı Döneminde rahat eden Ermenil-
er; Osmanlı Devletinde önemli görevler almanın yanı sıra tarihin güçlü devleti 
Osmanlı zamanında kayda değer eserler de vermiş olan bu Ermeni bu Halkı;
(1789-1799) Fransa İhtilali ve onun getirdiği akımlar ve gerekse Osmanlı Döne-
minde ülkenin büyük topraklarında emelleri olan büyük güçlerin baskısıyla birlik-
te; Osmanlı topraklarında bağımsız bir devlet olmak için isyan etmişler ve bu du-
rum yüzyıldır Türkiye’den toprak almak için verdiği mücadeleyi bir Türk-Ermeni 
sorunu haline getirerek, emperyalist ülkelerin maşası haline gelmiştir.

 Ermeniler sözde Ermeni soykırımını; 300 yıldan beri devam eden sıcak denizlere 
inebilme hayalindeki Sovyetlerin kızıl emperyalizmin gerek Amerika’nın orta 
doğuyu kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmek için devam eden kapitalist 
emperyalizmin ve gerekse Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika gibi sömürge 
emperyalizminin arkasında güç bularak 24 Nisan tarihini sözde soykırım günü 
olarak ilan etmişlerdir. Emperyalist kategorisi belirlenen bu ülkeler; Türkiye’nin 
coğra   konumunun eşsizliği gerekse jeopolitik durumuyla yakından ilgilenmişler, 
bu sebeple de kendi emel ve programlarının gerçekleşmesi için de; sözde Ermeni 
soykırımına arka çıkmışlardır. 

1970li yıllarda Ermeni ASALA örgütünün Türk diplomatlarına giriştiği terörist 
eylemlerin arkasında yine bu emperyalist güçler vardı. Bugünkü terör örgütler-
inden EL-KAİDE, DEAŞ ve El-NUSRA gibi oluşumların vücut bulmasında en 
büyük etken olarak; emperyalist zihniyetin bir eseri şeklinde analiz edebiliriz. 24 
Nisanı kabul etmeğe hazırlanan Amerika; dünyada yeni bir terörist akımın or-
taya çıkmasına sebep olacaktır. Dünyada ekonomik ve siyasi anlamda bir güç olan 
Amerika’nın Ermenilere 24Nisanda bu desteği vermesi durumunda Ermenilerin; 
dünyada Türkiye’ye karşı her türlü planlı ve maksatlı terör odaklı hareketlerin içer-
isinde olacağı kesin gözükmektedir. Şayet Amerika’nın 24Nisanı; soykırım günü 
kabul etmesi halinde ise: Böylesine tehlikeli ve Türkiye için sakıncalı bir durum 
Ermenilere manevi yönden de güç verecek ve onların Türkiye’den haksız isteklerde 
bulunmalarına zemin hazırlanmış olacaktır. 

Amerika’nın olası bu yanlış kararı üzerine, cesaretlenen Ermenilerin Türkiye’ye 
karşı Terör odaklı yeni bir akımın doğmasına sebebiyet verebilir. Zaten gelecek 
50 yılda terör örgütlerinin altın çağını yaşayacağı bir döneme giriyoruz. Ortada 
bir gerçek var ki; Amerika’nın 24 nisanı tanımama konusunda; Türkiye’nin NATO 
gibi bir dünya projesinde bir Pakt oluşturulup stratejik bir ortak olduğunun hesabı 
yapılarak, çok temkinli hareket etmesi gerekmektedir.
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YENİ EKONOMİ SİSTEMİ  “DİJİTAL PARA”

devamı simgedergi.com.‘ da...

GİRİŞ

Dünya tarihinin çeşitli dönemlerinde belirli ihtiyaçların karşılanması için sahip 
olunan bazı malların karşılık olarak verildiği bilinmektedir. İnsanlığın bu sistemi 
geliştirmesiyle ticaret ilişkilerinin de ilk adımı atılmış bulunmaktadır. Önceleri ta-
kas yoluyla yapılan bu alışveriş daha sonra paranın icadıyla bir sisteme dönüşmeye 
başlamıştır. Tarihin eski dönemlerinden beri en büyük “hükümdarlık alameti” 
olarak karşımıza çıkan adına para bastırma durumu, dünyanın küresel bir sisteme 
bürünmesiyle yerini küresel bir piyasaya bırakmıştır. Küresel para piyasasının or-
taya çıkması ve uluslararası ilişkiler biliminin oluşumu birbirine yakın dönemleri 
ve birbirini tamamlar nitelikte bir ortamı gözler önüne sermiştir.
İlerleyen süreçlerde ise tarih boyunca alışverişin en önemli unsuru olarak karşımıza 
çıkan ve hala da değer atfedilen “altın” piyasaya sürülen paranın arkasında destek-
leyici bir unsur olarak yerleştirilmiştir. Ancak, nüfusun ihtiyaç 

duyduğu para var olan altının çok üstüne çıktığında, IMF ve Dünya Bankası küresel ekonomi sistemi için çok kri-
tik bir karar almış ve bu şekilde o tarihten beridir birçok iktisatçının konuşmasına yol açan bir spekülasyonu or-
taya çıkartmıştır. Bu spekülasyon, altın karşılığı olmayan bu paraların dünya ekonomisinde ki kaçınılmaz açığının 
nasıl giderileceğidir? 

1. ALTIN VE PARA İLİŞKİSİ

       Altın, medeniyet başlangıcının ilk zamanlarından beri insanlar için çok kıymetli buluna ve birçok uygarlıkta 
sadece maddi açıdan değil aynı zamanda dini boyutlarıyla da çok kullanılan bir elementtir. Eski Mısırda altın, 
yeryüzündeki tanrılar olarak kabul gören  ravunlar için tanrılara teveccüh göstergesi iken Sümerlerde ise antik 
metinlerinin önemli parçalarından olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonraları ise altının çok inceltilerek deri üzerine 
sürüldüğü, sağlıklı ve uzun bir yaşam için ,ki bazı inanışlarda ölümsüzlük verdiğine de inanılmıştır, yiyecek olarak 
da tüketildiği bilinmektedir. Altın elementinin dünya üzerine nasıl geldiği tam olarak bilinmezken, bazı  zikçiler 
altının dünya üzerinde var olan bir element olduğunu öne sürmekte bazıları ise diğer birçok element gibi aster-
oidler tarafından dünyaya taşındığını savunmaktadırlar.
 
Altın elementi, dünya üzerinde nadir bulunması, güzel parlak bir sarı renge sahip olması ve ayrıca hiçbir şekilde 
paslanmamasından dolayı değerli bir maden olarak görülmüştür. Altına atfedilen bu değerler sonucunda da doğal 
olarak bir ticaret aracı olmaya başlamıştır. Ticaretin önemli unsuru haline gelen altın, yerini 17.yüzyılda yavaş 
yavaş kâğıt paraya bırakmaya başlamıştır. Ancak ilk kâğıt para MS. 806 yılında Çin’de ortaya çıkmıştır. Aynı bugün 
ilk resmi dijital paranın Çin’de ortaya çıkması gibi…
Özellikle kâğıt paranın ortaya çıkmasından sonra, para piyasası yine altın destekli bir şekilde gelişmeye devam 
etmiştir. 1817 yılında İngiltere’nin öncülüğünde yürürlüğe sokulan altın standardı, I. Dünya Savaşı sonrasında 
ise ülkelerin somut para ihtiyacı sonrasında kaldırılmıştır. Bu sürecin devamında ise 1971 yılında ABD, doların 
altına dönüştürüle bilirliğini kaldırmıştır. Aslında küresel para piyasası bu tarihten itibaren sistemi rahatlatacak 
bir olguya ihtiyaç duymaktaydı. Artık bu ihtiyaç “dijital paralar” sayesinde ortadan kaldırılacaktır.  
 

MUHAMMED SALTUK 
BUĞRAHAN BATU
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SEÇİM, GEÇİM, AKIL...                                                     

Başlığa bakıp gülmeyin.
Gerçi bu başlık ne böyle diye önce ben güldüm sonra aklım başıma geldi.

Tam aklım başıma geldi derken nazar mı değdi ne oldu bir de ne göreyim.
Baktım.
Dolar 8.08 TL.
Euro 9.53 olmuş.

Eeee...

E’si mi var!
Bir de kara tren gibi e’leri uzatıyorsunuz.
Bilmeden mi konuşuyoruz!
Ekonomi ithale yönlendirilince üretim azalmaz mı?
İthal malları Dolar ve Euro ile olmaz mı?
Türk Parası devalüe olup pahalılık fırlamaz mı?
İşsizlik zirve yapmaz mı?
Böyle olunca.
Milletin halet-i ruhiye si haplanmış gibi gezmeye döner.
 
Bakın...

Eleştirip çözüm öne sürmeyen ister yazar ister bilim adamı ister siyasi/siyasiler olsun 
nazarı dikkate alınmaz.

Bu yüzden bunun çözümü ülkemiz gibi kendi kendine yeten 7 ülkeden biri için için zor 
değil ve bunu kör bile bile görür.

Ülkemizde her şey yetişmiyor mu?
Yetişiyor…

Yetişiyorsa o zaman Tunceli/Ovacık ilçesinde önce Ovacık, sonra Tunceli İlinde şu an 
Belediye Başkanı F. Mehmet Maçoğlu’nun yaptığı gibi oradaki halka tohum,  de, tarla 
verilip, arıcılık ve hayvancılığa önem verilirse tarım için en verimli gübre olan hayvan 
gübresi bedavaya gelip artan üretimle fabrika/fabrikalar kurulur, kooperati  e kaliteli 
ve ucuz üretilen ürün ülkeye yetip, İngiltere ve Almanya ihracat (7.600 nüfuslu Ovacık 
yapıyor) yapılır. 

Şu an aynı işlemi uygulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 
dünyanın en başarılı belediye başkanları arasına girmiş durumda.

Yaptığı işlem bu ve görüldüğü gibi uygulama zor olmayıp halk ö eli ve tükenmiş du-
rumda değil.

İktidar bu uygulamaya geçerse başarılı olur.
Yoksa.
Seçim benzeri yapılan lebalep gösteriler seçim olur da.

Seçim artık...

Geçim.
Akıl. 
Aklın yoludur.

BEKİR ÖZER

Gazeteci/Yazar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığın istifadesine 
sunacağız

D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı’na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan,  ziken beraber olamasalar da toplantı vesilesiyle ülke liderleriyle bir araya gelmekten 
büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi. D-8’in kuruluşuna öncülük eden merhum Başbakan Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan’ı rahmetle yad eden Erdoğan, teşkilatın bugünlere gelmesinde emeği olan tüm siyaset ve devlet 
adamlarına şükranlarını sundu. Zirvenin ülke, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz 
eden Erdoğan, zirve toplantısıyla 4 yıla yakın bir süredir deruhte ettikleri dönem başkanlığını, dost ve kardeş 
Bangladeş’e devrettiklerini söyledi. Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı Şeyh Hasina’ya başarı dileklerini su-
nan Erdoğan, dost ve kardeş Bangladeş’i 50. bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle ayrıca tebrik etti. 

“Daha adil, müreff eh, istikrarlı dünya hede  ”

Sekretaryasına İstanbul’da ev sahipliği yaptıkları, üç kıtada temsil edilen teşkilatın, kuruluşundan bu yana geçen 
çeyrek asırlık dönemde güçlenerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örgütümüzü kurarken savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun, çi e standart yerine adalet ve kalkınmanın 
hakim kılınmasını esas almıştık. Üstünlük yerine eşitliğin, sömürü yerine paylaşımın, baskı ve tahakküm yer-
ine insan hakları, özgürlük ve demokrasinin egemen olmasını şiar edinmiştik. Daha adil, daha müreff eh, daha 
istikrarlı dünya hede  yle çalışan bir yapı olarak geride bıraktığımız sürede önemli işlere de imza attık. Ancak 
önümüzde halen katetmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğunu da biliyoruz. İnşallah el birliği içinde çalışarak 
barış, huzur ve esenlik dolu bir dünyanın tesisi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”

devamı aa.com.tr ‘ de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, ‘kimsenin geride 
bırakılmaması’ ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.” dedi.
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Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni yapıldı

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, “Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm gibi, geçen 10 yılın 
öne çıkan trendleri daha da yükseldi” dedi.

İletişim sektöründe 49’uncu yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), bu yıl 19’uncusu 
gerçekleştirilen, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu.

Tören; Opet Petrolcülük, Sanko Holding, Turkcell, Türk Telekom ve Zorlu Holding’in katkılarıyla gerçekleştirildi.

19’uncu Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, 11 Mart Perşembe günü, Kovid-19 önlemleri kapsamında 
Conrad Otel’de gerçekleştirilen törende açıklandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, “Halkla ilişkiler sektörünün 
ülkemizdeki en önemli etkinliğinde gerek  ziksel gerekse online şekilde bizlerle birlikte olan herkese, heyecanımızı 
paylaştığınız için TÜHİD Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum.’ dedi. 

Sürdürülebilirlik konusuna vurgu yapan Karakaş, ‘Bugün dünya, büyük ve hızlı bir dönüşüm içinde. Üretim 
süreçleri, çalışma şekilleri, tüketici tercihleri, kısaca her şey değişti. Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm gibi, 
geçen 10 yılın öne çıkan trendleri daha da yükseldi. Böylece bizler, iletişim sektörünün profesyonelleri olarak; 
içinden geçtiğimiz bu dönüşüm sürecindeki rolümüzü, daha iyi bir dünyanın inşasına katkı sağlamak için 
değerlendirebiliriz. Bizler; gezegenimizin ve doğal olarak insanlığın geleceği için sürdürülebilirlik konusunda 
treni yakalayabiliriz. Buna yürekten inanıyorum. İletişim danışmanları olarak bizler biyoçeşitliliği sürdüren, tek 
yuvamız olan dünyayı koruyan ve ona değer veren bireyler olacağımıza söz veriyoruz.’ ifadelerini kullandı.

devamı aa.com.tr ‘ de...
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Türk Hava Yolları (THY), İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü için 
“İstiklal’in Sesi” adlı  lm hazırladı.

Türk Hava Yolları (THY), İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü için 
‘İstiklal’in Sesi’ adlı  lm hazırladı.

THY’den yapılan açıklamaya göre,  lmde orkestranın çaldığı İstiklal Marşı ile 8 seneyi aşkın sürede memleketin 
her köşesinde kaydedilmiş doğal sesler bir arada kullanılarak özel bir ses mühendisliğine de imza atıldı. Doğal 
sesler ve işlemlerden geçirilmiş sesler birlikte kullanılarak, İstiklal Marşı’nın ritmine uygun olacak bir şekilde 
işlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 100. yıl dönümünde, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelesinin bütün 
kahramanlarını saygı ve rahmetle andı.

Aycı, ‘Yoğun işgal girişimlerine karşı halkımızın kahramanca mücadele ettiği bir dönemde kaleme alınan İstiklal 
Marşı, bize en zor zamanlarda bile azim ve kararlılıktan vazgeçmememiz gerektiğini gösteren en önemli metin-
lerden biridir. Biz de ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olmanın verdiği sorumlulukla zor zamanları başarıyla 
yönetip ‘İstiklal’in Sesi’ni dünyanın dört bir yanında duyurmaya devam edeceğiz.’ ifadelerini kullandı.

THY’den, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel  lm

devamı aa.com.tr ‘ de...
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GÜNDEM
PTT’den İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılına özel pul 
ve zarf

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı” konulu tek 
değerli anma pulu ile varak uygulamalı ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), ‘İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı’ konulu tek değerli 
anma pulu ile varak uygulamalı ilk gün zarfını tedavüle sundu. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 36x78 milimetre boyutunda hazırlanan anma pulunun bedeli 3 lira, söz konusu 
pula ait ilk gün zarfının bedeli ise 10 lira olarak belirlendi.

İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100’üncü yılı anısına hazırlanan ürünler 
bugün PTT iş yerlerinde, www.  lateli.gov.tr internet adresinde ve  lateli cep uygulamasında satışa çıktı.

Söz konusu  latelik ürünlerin satışı ile bugün Ankara’da bulunan PTT Pul Müzesi’nde  ‘İstiklal Marşı’nın Kab-
ulünün 100.Yılı 12.03.2021 ANKARA’ ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

İlk gün zarfı 6 ay içinde www.  lateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta 
damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşteriler tarafından hazırlanan  latelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT 
AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak.      
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İÇİMİZDEN
SEYF-İ FERGANÎ/AKSARAYÎ (Ö. 1305 YILINDAN SONRA)

Firdevsî, Şâhnâme 1388: 38
1374 hş.,  ,   1374 hş.,  1374 hş 1343 hş. 1351 hş,  1363 hş, 1362 hş 1385 hş,  
1369 hş, 1386 hş , 1370 hş ,1377 hş. 1363 hş. 1372 hş., I-L.Dihlevî, ,  1380 
hş.Tûsî, Esedî-yi Tûsî, eââ 1354 hşSistânî, , 1371 hşFirdevsîŞâhnâme, 1375 
hşFirdevsîŞâhnâmeFirdevsî,1388 hş.,nşr.  1363 hşGorgânî,Vîs ü Râmîn, 1371 
hş.ŞâhnâmeFirdevsî, Tahrân 1353 hşKirmânî, , , 1369 hşŞîrâzî, ,nşr.  1368 
hş.Şirvânî,  1374 hşEnverî,  1386 hş., 1383 hşAT 2002,  1965, 1382 hş., 1374 
hş. 1386 hş,  1345 hş. 1930, 1381 hş. , 1383 hş. 1993 1988. 1355 hş.,, 1383 hş., 
1367 hş.Damgânî, Menûçehrî, y 1384 hşSelmân, ,, 1374 hş., , 1370 hş 1373 
hş.,, 1362 hş. 1360 hş., I-VI. 1368 hş, 1364 hş  1318 hş.Pâdşeh,  , 1363 hş 1383 
hş.Semerkandî,  , 1369 hş.Gencevî, Nizâmî, ,  1388 hş.Gencevî, Nizâmî,, 1363 
hş.Gencevî, Nizâmî,İkbâlnâme, 1363 hş.Gencevî, Nizâmî,, 1363 hş.Gencevî, 
Nizâmî,He  Peyker,  1363 hş.Gencevî, Nizâmî,Şerefnâme, 1363 hş., 1364 hş. 
1371 hş 1369 hş. 1357 hş. 1386 hş.

İranlı sufî şair Mevlanâ Seyfuddîn Ebu’l-Mahâmid, Muhammed-i Ferganî (Aksarayî)’nin doğum ve ölüm tarihleri 
kesin olarak bilinmemektedir. Hayatı hakkında kaynaklarda ve kendi dizelerinde fazla bilgi yoktur. XIII. yüzyıl 
ortalarında Arta Asya’da, Fergana bölgesinde dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Gençlik dönemlerinde yur-
dundan ayrılıp Tebriz’e giderek bir süre orada kalmış, ardından Anadolu’ya gelerek Aksaray’a yerleşmiş, Aksaray’da 
vefat etmiştir. Şiirlerinden, XII. yüzyıl Horasan şairlerinden son derece etkilendiği anlaşılmaktadır. İranlı ünlü şair 
Sadî-yi Şirazî’ye çok yakın ilgi duyan Ferganî, onun övgüsüne yer veren şiirler de yazmıştır. Bu sufî şair, Aksaray’a 
yerleşmiş olmasına rağmen aslen Fergana’lı oluşu nedeniyle “Seyf-i Ferganî” olarak ün kazanmış, şiirlerinde çoğu 
zaman “Seyf-i Ferganî” bazen de “Seyfî” mahlasını kullanmıştır. XIII. yüzyıl başlarında, büyük Moğol istilasının 
yarattığı karışıklık içinde Anadolu’ya gelmiştir. 
Ferganî, VII.-VIII/XIII.-XIV. yüzyılların önde gelen şairlerinden olmasına rağmen dünyadan yüz çevirerek in-
zivaya çekilmesi, despot hükümdarlara övgüler dizmekten kaçınması yüzünden Aksaray’ın küçük ve bilinmeyen 
bir hangahında hayata veda etmiştir. Ölümünden sonra divanını istinsah eden, muhtemelen öğrencisi de olan 
Muhammed b. Ali Aksarayî’nin hakkındaki övgü dolu ifadeleri, onun bilim ve edebiyat çevrelerince ne denli 
önemsendiğini ortaya koymak için yeterlidir. 
Öte yandan Sadî-yi Şirazî’ye yakın ilgi duyması ve onunla yazış-malarda bulunmasından da 1291 yılında vefat 
eden Sadî’nin ölü-münden önceki yıllarda güçlü bir şair olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Seyf-i Ferganî, yaşadığı devre ile alakalı bazı şiirlerinde; Anado-lu’da Moğol istilasından sonra halkın karşılaştığı 
felaketleri ve sıkın-tıları konu alır, zalim valileri, emirleri, maliye memurlarını şiddetle eleştirir. Ferganî’nin gazel 
türündeki şiirleri, büyük sufî şairlerin gazelleri gibi aşk konuludur. 
Seyf, hayatı boyunca hiçbir hükümdar, emir ya da iktidar sahibini dizelerinde övmediği gibi çağdaşlarını ve kend-
isinden sonra gelecek şairleri de kesinlikle kimseleri övmemeğe çağırmaktadır. Şiirlerinden onun hiç kimsenin 
egemenliği altına girmemiş özgür bir sufî olduğu, tasavvufun bütün aşamalarını kat ederek mürşid makamına 
erişmiş bir kişilik olduğu anlaşılmaktadır. 
Şiirlerinin çoğunu gazel türünde yazmış olan Seyf-i Fergânî’nin kasideleri daha çok Allah ve Peygamber’in övgül-
erine, öğüt, nasihat, tasavvufî gerçekler ve sosyal eleştirilere yer verir. Burada dikkat çeken bir konu da; Seyf-i 
Ferganî’nin, Aksaray’a yakın olan Konya’da bulunması ve hayatının bir döneminin aynı çağa rastlamasına rağmen 
divanında Mevlanâ Celaluddîn’e ne bir cevap ve ne de bir işarette bulunmamasıdır.
Seyf-i Ferganî, tam anlamıyla Sadî’nin dizelerindeki sözlerin bü-yüsüne kapılmış bir hayranıydı. Aksaray-Şiraz 
arasında kurdukları iletişim ağıyla Sadî ile yazışırlardı. Öte yandan Senaî-yi Ğaznevî (ö. 1130) tarzında kasideler de 
yazmıştır. Ferganî’nin günümüze gelmiş tek eseri kendisinin düzenlemiş ol-duğu divanıdır. Kasideleri diğer özel-
liklerinin yanı sıra onun şiirde ne kadar usta olduğunu da göstermektedir. Kerbela şehitleri için mersiye söylemiş 
ilk şairler arasında da yer alan şairin genelde akıcı ve sade olan şiirleri ya Allah’ı ve Peygamber’i övgü ya da vaaz, 
öğüt, şairin yaşadığı çağın olumsuzluklarını, toplumun üst ve alt tabakaları arasındaki refah düzeyi konusundaki 
uçurumları eleştirel bir yaklaşımla dillendirir. Divanında 11.000’den fazla beyit yer alır.

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM 

devamı simgedergi.com.‘ da...
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İÇİMİZDEN
PROF. DR. YUSUF BAYRAKTAR

PROF. DR. 
YUSUF BAYRAKTAR

PROF. DR. YUSUF BAYRAKTAR KİMDİR?

Merhaba,
Ben Yusuf Bayraktar

1950 yılında Ardahan’ nın Çıldır ilçesinde doğdu. Kars ALPARSLAN lisesini 1967 
yılında bitirdi. Bir yıl Erzurum Eğitim Enstitüsünde okuduktan sonra 1968 yılında 
Hacettepe Üniversitesine girdi. 1975 yılında Tıp Doktoru, 1980 yılında İç hastalıkları, 
1987’de gastroenteroloji uzmanı ve aynı yıl İç hastalıkları ( gastroenteroloji) doçenti 
oldu. 1995 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce grubuna profesör olarak atandı.
Almanya’da Ingolstadt Hastanesi’nde 1984- 85’te 4 ay endoskopi eğitimi aldı. 1985-
1986’da Monbusho bursunu kazanarak Japonya’da Chiba Universitesi Hastanesi’nde 
sonogra   ERCP ve karaciğer kanserleri üzerinde çalışarak yandal uzmanlık tezini 
burada tamamladı. Japonya’da 1994’te 4 ay süreyle erken gastrik kanser tanısı

üzerinde eğitim gördü. 1994-1995’te ABD Oklohoma’da karaciğer transplantasyonu ve kronik karaciğer 
hastalıkları üzerinde çalıştı. 3 ay süreyle 1994 yılında Fransa Paris”te İç hastalıkları bilim dalında çalıştı. “Interna-
tional Association of Surgeons and Gastroenterologists” adlı uluslararası derneğin yönetiminde görev aldı..Aynı 
derneğin 2002 ve 2008 de istanbulda düzenlediği “ Dünya gastroenteroloji genel cerrahi ve onkoloji “ kongresinin 
başkanliğini yaptı. Hepatogastroenterology, “World Journal of Gastroenterology” ve “Lebanese Medical Journal” 
adlı uluslararası 3 dergide editorlük yapmaktadır. Avrasya Gastroenteroloji Derneği ve Gastroenteroloji ve Genel 
Cerrahi Derneğinin kurucusu olup bu derneklerin genel başkanlığını yaptı. 

Birçok ulusal ve uluslararası derneğin üyesidir. 2002 -2012 yılları arasında Hacettepe Gastroenterologi bilim dalı 
başkanlığını yaptı. Yurt dışında davetli olarak birçok ülkede gastroenterolojiyi ilgilendiren konularda konfer-
anslar verdi. Yurtdışında İngilizce yazılmış iki kitapta bölüm yazarlığı ve yurtdışında yayınlanmış 148 makalesi 
bulunmaktadır. Scopus tarama indexi Mart 2016 tarihi itibariyle 148 yayını için 1843 atıf aldı. 

Bu eserlerle ilgili olarak “Author h-index ‘ i 24 dür. Yurt içi dergilerde çok sayıda makale yazdı ve birçok kitapta 
bölüm yazarlığı yaptı. 2008 Azerbaycan Bilimler akademisi tarafından Fahri profesör ünvanı verildi. 2001 yılında 
Kazakistan Tıbbi bilimler akademisine üye olarak seçildi. TİKA aracılığı ile TÜRK cumhuriyetlerinden çok sayıda 
doktorun üniversitelerimizde eğitim almalarına öncülük etti. 2014 yılında VİYANA ‘ da gastroenteroloji bilim 
dalına katkılarından dolayı “LORENZO Capussotti” onur ödülünü aldı İlk kez Portal ductopati ve “peseudo chol-
angiocell carcinoma “ adlı fenomenleri tanımladı. Portal ven kavernöz tranformastonunun kongenital bir anomali 
de olabileceğini gösterdi Başlıca ilgi alanı karaciğer in damarsal hastalıkları, karaciğer sirozu, kronik hepatitler, 
sindirim sistemi kanserleri ve hastalıkları olan Dr Bayraktar “ Novel variant syndrome asssociated with congenital 
hepatic  brosis” adlı bir sendrom ilk kez tanımlayarak yayınladı.

Evli, 2 çocuk babası ve 2 torun dedesidir.

İngilizce,Fransızca ve az seviyede Japonca bilmektedir.

Sayın Prof. Dr. Yusuf Bayraktar Yazıları İle Siz Değerli 
Simge Dergisi Okuyucularımız İle Beraber Olacaktır
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Zorlu Enerji, 15,6 megavatlık ek kapasite için yatırım yapacak

Zorlu Enerji, 135 megavat kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’nin kurulu gücünü 15,6 
megavatlık ek kapasite artışı imkanı ile 150,6 megavata yükseltmek üzere üretim lisansını yeniledi.

Zorlu Enerji, 135 megavat kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’nin kurulu gücünü 15,6 megavatlık 
ek kapasite artışı imkanı ile 150,6 megavata yükseltmek üzere üretim lisansını yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki kurulu gücünün yüzde 87’siyle elektrik üretiminin yüzde 100’ünü 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji, jeotermalden güneşe, rüzgardan elektrikli otomobil 
şarj istasyonuna kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürüyor ve yatırımlarını geliştirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, yenilenebilir enerji alanındaki 
yatırım stratejilerini değişen ihtiyaçları ve gelecek odaklı yaklaşımlar doğrultusunda tekrar ele aldıklarını belirtti.

Bu kapsamda yatırımlarını daha ileriye taşımak için ilaveler yaptıklarını vurgulayan Ak, Gökçedağ Rüzgar Enerji 
Santrali kapasitesinde 15,6 megavatlık bir artırım gerçekleştirmek üzere lisanslarını tadil ederek hedefe doğru bir 
adım daha attıklarını ifade etti.

Ak, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgili şunları kaydetti:

‘Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla çıktığımız yolda sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli inşa ede-
bilmek amacıyla jeotermal, güneş, rüzgar ve elektrikli otomobil şarj istasyonu yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’mizin bu kapasite artışı sayesinde yıllık 52 bin MWh saatlik üretim karşılığı 13 bin 
hanenin elektriği temiz enerjiden sağlanabilecek. Bu sayede 28,5 bin ton karbondioksit (CO2) salımı azaltılacaktır. 
Bu miktar da 30 bin ağacın bir yılda yapmış olduğu karbondioksit azaltımına eşdeğerdir.’

GÜNDEM
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İÇİMİZDEN

PROF. DR. HASAN BİRİ
  Üroloji Uzmanı

Prof.Dr. Hasan Biri’nin SSCI da yayınlanmış 
çok sayıda uluslararası yayını ve bu yayınlara 
yapılan 600’ün üstünde atıfı bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Hasan Biri’nin yurtiçinde basılmış veya 
Türkçe’ye çevrilmiş kitaplarda alanı ile ilgili çok 

sayıda kitap bölümü bulunmaktadır. Yurtiçi 
dergilerde basılmış çok sayıda yayını ile 80’nin 
üzerinde yurtiçi ve yurtdışı yayın, toplantılarda 

sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

1964 Malatya doğumlu olan Biri, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Eğitimini 1981 - 1987 yıllarında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ nde alan Biri,
mezuniyet sonrası :

1988 – 1992 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji    
A.B.D. Araştırma Görevlisi, ANKARA
1995 – 1998  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD. Yardımcı Doçent   
1998 – 2003  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD. Doçenti
2004 – 2013  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD. Profesörü olarak
görevde bulundmuştur.

Mezuniyet sonrası yurtdışı eğitimini 1997 - 1998 yıllarında 
Southern California Üniversitesi Üroonkoloji Merkezi’ nde almıştır. 
2000 - 2002 yıllarında Gazi Üniversitesi, Gazi Hastanesi Başhekimliği
idari görevinde bulunmuştur. 

Sayın Biri, 
Türk Üroloji Derneği, Avrupa Üroloji Birliği,
 Ankara Ürologlar Derneği, 
Türkiye Sağlık Araştırmaları Vakfı,
 Türk Tabipler Birliği, 
Androloji Derneği ve
Üroonkoloji Derneği’ne üyedir.

Yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Hasan BİRİ Kimdir?
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İÇİMİZDEN

40.000 m2 alana sahip 205 yataklı Özel Koru Ankara Hastanesi, hasta 
memnuniyetini göz önünde bulunduran  ziki alt yapısı teknolojik 
donanımı, akademik hekim kadrosuyla Ankara’nın yanı sıra çevre il-
lerden ve yurt dışından gelen hastaların tercih ettiği sağlık merkezi 
konumundadır.
Hastane mimarisi ile inşa edilen Özel Koru Ankara Hastanesi’nde tüm cer-
rahi, dahili, görüntüleme ve klinik laboratuvar hizmetleri sunulmaktadır. 
11 ameliyathanesi, 64 yataklı toplam 4 yoğun bakım ünitesi, güncel 
teknoloji ile donatılmış radyoloji kliniği, kanser hastalarının multidisiplin-
er yaklaşımla tedavisinde kullanılan Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi ile 
hastalarımıza uluslararası kalite standartlarında hizmet sunulmaktadır.
VIP / Yurt Dışı Hasta Hizmetleri ile Konforunuzu Düşünüyoruz
Konforlu otelcilik hizmetlerinin sunulduğu 3 king suit oda, 6 suit oda, 
tecrübeli hasta danışmanları ve VIP sorumluları ile VIP / Yurtdışı hasta 
hizmeti verilmektedir. Ultason, kan alma, röntgen ve muayene işlemlerinin 
aynı anda yapılabildiği VIP departmanı kolay ulaşılabilir konumuyla 
hizmetinizdedir.
Oda Özellikleri
Size özel oda: Her türlü konforun sağlandığı odalarımız, tamamen size 
özel kullanım ile sunulmaktadır.
Tuvalet ve Banyo: Sizin ve misa  rlerinizin yararlanabileceği, tam 
donanımlı, 24 saat sıcak su hizmetiyle kullanabileceğiniz tuvalet ve banyo 
ile en iyi deneyimiz sunuyoruz.
Televizyon: En son teknoloji, yerli ve yabancı pek çok kanalı 
izleyebileceğiniz akıllı televizyon sistemi. 
Kanepe: Misa  rleriniz ve refakatçiniz için kullanıma sunulmuş olan rahat 
kanepe ile hem sizin hemde misa  rleriniz için rahat ve konforlu bir ortam.
İnternet hizmeti: Kesintisiz ve yüksek hızlı internet hizmeti.

Prostat Tedavisinde 
Çeyrek Asırlık Tecrübe!

Prof. Dr. Hasan BİRİ
Üroloji Uzmanı

ÖZEL KORU ANKARA HASTANESİ
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İÇİMİZDEN
Prof. Dr. Ekrem GÜREL Kimdir?
Ekrem Gürel, Ankara Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümünü 1987’de bölüm birin-
cisi olarak tamamlamış, aynı yıl TÜBİTAK’ın yurtdışı doktora bursunu kazanarak 
doktorasını 1992’de University of Leeds’de (İngiltere) tamamlamıştır. 1992-1995 
yıllarında TŞFAŞ Şeker Enstitüsünde Teknik Uzman olarak çalıştıktan son-
ra, 1995’de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Biyoloji Bölümünde 
Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlayan Ekrem Gürel, 1998’de Doçent, 2004’de 
ise Profesör ünvanlarını aynı bölümde almıştır. BAİBÜ’deki hizmeti süresince, iki-
si TÜBİTAK destekli doktora sonrası araştırma bursu olmak üzere (University of 
Queensland, Avustralya; University of California Berkeley, ABD), çeşitli bilim-
sel burslar kazanarak birçok ülkede mesleki çalışmalar yürütmüştür. Ekrem Gürel, 
SCI ve PubMed indekslerinde yeralan Turkish Journal of Biology’nin Başeditörlük 
görevini 2012-2018 tarihleri arasında kesintisiz 6 yıl yürütmüştür. Bitki biyote-
knolojisinin Türkiye’deki öncü araştırmacılarından olan Ekrem Gürel, 96 tane-
si uluslararası olmak üzere toplam 177 adet bilimsel eser üretmiştir. Yayınlarına

1700’den fazla atıf yapılmış olup, h-endeksi 24, i10-endeksi ise 48’dir. Şimdiye kadar 1 adet AB projesi, 12 adet 
TÜBİTAK projesi ve 6 adet kurumsal proje olmak üzere toplam 19 adet araştırma projesinde görev almıştır. Ey-
lül 2015-Mayıs 2018 tarihleri arasında, TED Üniversitesi Temel Bilimler Bölümünde yarı-zamanlı öğretim üyesi 
olarak görev yapmış olan Ekrem Gürel, Eylül 2012-Eylül 2015 yılları arasında BAİBÜ’de Biyoloji Bölüm Başkanı, 
Temmuz 2018-Mayıs 2020 tarihleri arasında ise TÜBİTAK-BİDEB Grup Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmıştır. Evli ve bir erkek çocuk babası olan Ekrem Gürel, çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, hali hazırda 
TÜBİTAK-BİDEB Danışma Kurulu Üyesi ve BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Biyoteknoloji, net bir tanımının yapılması çok da kolay olmayan bir 
şemsiye kavramdır. Bunun temel nedeni, biyoteknolojinin; moleküler 
biyoloji,  zyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler genetik ve te-
mel mühendislik ve bilgisayar bilimleri gibi birçok farklı disiplini ve 
uygulama alanını birlikte içermesidir. Nispeten kapsamlı bir tanım, 
“yeni bir ürün veya süreç geliştirmek için biyolojik sistemleri kulla-
nan veya mevcut bir ürünü veya süreci belirli bir kullanım veya amaç 
doğrultusunda değiştirmek veya geliştirmek için başvurulan herhangi bir 
teknolojik uygulama” olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, biyoteknolojik 
uygulamaların yaşamın hemen hemen tüm alanlarını ele alma potansiye-
line sahip olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim, biyoteknoloji sağlık, 

gıda, tarım, çevre, savunma, madencilik vb. alanlarda kullanılmaktadır. 
Biyoteknoloji, pek çok farklı alanda artan sayıda uygulama örneklerine 
sahip olup, gittikçe büyüyen küresel bir endüstri haline gelmiştir. Bunun 
içindir ki dünyada biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren birçok şirket 
var ve sayıları her geçen gün büyük bir hızla artmaktadır. Biyoteknolo-
ji endüstrisi, özellikle sağlık, tarım ve çevre alanları başta olmak üzere;  
ABD, AB ülkeleri, Kanada, Japonya ve Avustralya gibi gelişmiş ülkeler ile 
Güney Kore, İsrail, Hindistan ve Çin gibi bazı gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomik büyümesinde önemli bir itici güç haline gelmiştir. Amerika 
Birleşik Devletleri ise, biyoteknoloji sektöründe dünya lideridir. Ülkemiz 
açısından bakıldığında ise, hatırı sayılır bir mesafe kat etmiş olmamıza 
rağmen, bu alandaki lider ülkelerin yer aldığı ligin epey gerisindeyiz. Buna 
karşın gerek mevcut kalkınma planımızda gerekse YÖK Gelecek Programı 
kapsamında, biyoteknoloji öncelikli alanlar arsında yer almaktadır. 

PROF. DR. 
EKREM GÜREL

Biyoteknoloji: Mevcut Uygulamaları ve Gelecekteki Potansiyeli
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GÜNDEM
Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesini, ülkede görev yapan 
büyükelçiler anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere, İtalya, Pakistan, Azerbaycan ve Avustralya’nın 
Ankara büyükelçilerinin, Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini değerlendirdikleri 
röportajları paylaştı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan röportajların tamamına, Başkanlığın YouTube hesabından 
ulaşılabiliyor.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, hayatını kaybeden, hastanede tedavi gören ve iyileşenlerin 
sayısı açısından Türkiye’deki rakamların, diğer ülkelerle kıyaslandığında gayet iyi olduğunu söyledi.

Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ise Türkiye’nin salgınla mücadelesinin oldukça etkili 
olduğunu düşündüğünü belirtti.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani de Türkiye’nin iyi eğitimli doktorlara ve hemşirelere sahip güçlü 
sağlık sistemiyle iyi bir iş çıkardığını dile getirdi.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi ise Türk hükümeti ve Türk milletinin oldukça olgun ve iyi 
planlanmış bir biçimde elindeki tüm güçleri kullanarak, Kovid-19’a karşılık verdiğini ifade etti.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de Türkiye’nin, salgının ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadeleye hemen başladığını vurguladı. İbrahim, Türkiye’nin Kovid-19 ile 
mücadelede en iyi devletlerden biri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan röportajlarda İngiltere, İtalya, Pakistan, Azerbaycan ve 
Avustralya’nın Ankara büyükelçileri, ülkenin salgınla mücadelesinin “güçlü, iyi, etkili ve planlı” olduğunu dile 
getirdi.
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GÜNDEM
Sosyal medyadaki güzellik algısı psikolojik sorunlara neden olabiliyor

Uzman Klinik Psikolog Sitrava, dijital çağın en büyük sorunlarından sosyal medya kaynaklı depresyonla il-
gili olarak, “Kişi, kendi bedenine bir ötekinin gözünden, beklentilerinden, tercihlerinden bakarken, kendi-
sine yabancılaşmış oluyor.” dedi.

Dijital çağın en yaygın iletişim araçlarından olan sosyal medya platformlarının kullanımını her geçen gün 
artıyor. Online istatistik portalı Statista verilerine göre, dünyada aktif internet kullanıcı sayısı 4,66 milyar kişiye 
ulaşırken, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise 4,22 milyar kişiye ulaştı. Sosyal medya kullanımı her geçen gün 
artarken, sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medya kaynaklı depresyon gibi sorunlardaki artış da dikkati çekiyor.

Sosyal medya kaynaklı depresyon sorunu ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Medipol Üni-
versitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminden Uzman Klinik Psikolog Sevilay Sitrava, çoğunluğun yapıp ettikler-
inin insanların karar verme süreçlerinde etkili olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın rolüne değinen Sitrava, “Hele ki günümüz şartlarında, ilişki, sevilme, beğenilme, tercih edilme 
gibi kavramların sosyal medya üzerinden yaşandığını düşündüğümüzde, görünür çoğunluğun nasıl güzel 
olmaya çalıştığını takip etmek kaçınılmaz oluyor. Tabii bu çok ikircikli bir durum. Bir yandan öteki insanların 
neleri tercih ettiği yol gösterici oluyor. Ancak öte yandan, kişinin kendi bireyselliğinin de önünü geçme riski 
taşıyor.” diye konuştu. Sosyal bir çevrede yaşarken diğer insanlarla etkileşimin çok kıymetli olduğunun altını 
çizen Sitrava, ilişki kurarak, etkileşim halinde olarak insanların kendilerini hem keşfetme şansı edindiklerini 
hem de birçok yeni bilgi öğrenebildiklerini belirtti. Sitrava, “Ancak bir yandan da bunu yaparken kişinin kendi 
duygusuna, düşüncesine, beklentilerine ne kadar temas ettiği ve bunlara ne kadar sahip çıktığı soruları akla gelir. 
Eğer kendi duygusundan, düşüncesinden mesafe almışsa, kendinden uzaklaşmışsa, o zaman biz bu etkileşimin 
çok da yararlı değil, ancak yıkıcı tarafını görürüz. O nedenle de, kadınların özellikle kendisinden uzaklaştığı, 
çoğunluk gibi olmaya çalıştığı, ancak bunu yaparken kendisine ne kadar uyumlu olduğu tartışılır hale gelmiştir.” 
şeklinde konuştu. 

devamı aa.com.tr ‘ de...
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İÇİMİZDEN
Ümitsiz Olma

Ümidini kaybeden biri, her şeyini kaybetmiş demektir. Allah’a inanıyorsak 
eğer ümit her daim vardır. Tek sığındığımız, tek güvendiğimiz Allah ise bu ka-
dar kaygı niye? Her şeyin O’ndan geldiğini biliyorsak tevekkül etmek, sabret-
mek gerekmez mi?

Gelin bu gün hayat heybemize ümit dolduralım. Ahirete giden bu yolculukta 
azığımız olsun. Her içimiz daraldığında, her hayal kırıklığına uğradığımız da 
bir lokma atalım ağzımıza. Hem boşalan ümitsizlik midemizi doyuralım hem 
de yarınlara daha hevesli adımlarla ilerleyelim.

Sonralara ötelediğimiz ne varsa açıp bakalım. Bu gün neden yapmıyorum, 
beni engelleyen nedir bir bakalım. Tembellikse ‘ha gayret’ diyelim. 
Korkularımız ise yüzleşelim. Umudumuzu yitirmiş isek, işte o zaman hemen 
heybemizi açalım. Yalnız Allah’tan bekliyorsak olacak olan ne varsa, emin 
olun o heybe hiç boşalmayacak. Hem zaten bizler imtihan içinde değil miyiz? 
Biraz sarsıldık, biraz kırıldık, biraz zorlandık diye imanımız eriyecek değil ya.

İmtihan olmaktan değil olmamaktan korkmak lazım. Rab-
bim benden vazgeçmemiş demektir. Başarısız olduğum 
sınavları tekrar ederek geçmemi istiyor demektir. ‘Yine mi 
ben? Niye ben?’ demeden, bu kez geçmek için uğraşmak 
gerekir. Başıboş bırakılmadık, ömür sermayemiz tükenene 
dek çabaya devam. İnanmaya, güvenmeye devam. Bu hayat 
yolculuğunda sabır lazım, sebat, muhabbet, merhamet lazım. 
Sen Rabbinden vazgeçsen dahi Rabbin senden vazgeçmez. 
Bizim göremediğimiz nice kudret eli, her düştüğümüz de 
kaldırır. Her uzandığımız da tutar. İman penceresinden ba-
karsak öyle hikmetli haller vardır ki şaşar kalırız.

Yaşadıklarımızın tekrar üzerinden geçince anlarız. 
Hem bilmez miyiz ki Allah dağına göre kar yağdırır. 
Kaldıramayacağın yük yüklemez. Allah’tan ümidi kesmek 
büyük günahlardandır. Olmazları olduran o yüce güç bize ne 
kapalı kapıları açar, ne çıkmaz yollardan çevirir. Biz aff edilm-
eye layık olmasak bile, O aff etmeyi sevendir. Çok aff edicidir. 
O kapıyı çalmak gerek. O kapıda beklemek gerek. Açılana dek 
vazgeçmeden, ümitsizliğe düşmeden. Beni yaratan Rabbim 
elbet yolumu da çizmiştir inancıyla beklemek ama boş durar-
ak değil. Uğraşarak, didinerek. Nasibimiz bizim gayretimize 
bağlıdır. Bize bahşedilenlere ulaşmak için çaba şart. Sonrası 
mı? İşte oraya karışmak, haddi aşmak demektir. Sonrası “Al-
lah Kerim”

O’na sığınan; dert ateşinin yakmayacağını, üzüntü denizinde 
boğulmayacağını bilir.

“Hasbünallahi ve nimel vekil” diyebilmek. Allah bana yeter...

GÜLSEMİN KONCA

YAZAR
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Prof. Dr. Bayram ALTAN
İÇİMİZDEN

Prof. Dr. Bayram ALTAN, Yazıları İle Siz Değerli 
Simge Dergisi Okuyucularımız İle Beraber Olacaktır.

İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği Genel Başkanı ve Başbakan 
Eski Danışmanı Prof. Dr. Bayram ALTAN’ın yakın tarihte 4. Baskısını 
gerçekleştirdiği “Dünyayı Kimler Yönetiyor? GİZLİ DÜNYA DEVLETİ” 480 
sayfalık kitabı Arapça’ya tercüme ediliyor…

Başbakan Eski Danışmanlarından Prof. Dr Bayram Altan, gerçek 
ve kalıcı  mutluluğu elde etmenin  formüllerini yazdığı “Dünya’da 
Kazanabileceğimiz Sonsuz Mutluluk 120 Altın Kural” isimli 
kitabının, dünyanın en mutlu insanlarından biri olmak isteyen 
hemen her yaştan okuyucuya hitap ettiğini vurguladı.
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SAYİM YAĞAN

Ramazan Ayı...
Ramazan ayına girerken. Ramazan ayına girerken diye söze başladım. Allah’a 
yaklaşıp dualarımızı kabul etmesinin özel günleri vardır. Bunların en önemlisi 
ramazan ayıdır. Ramazan’ın ilk on günü rahmet ortası mağ  ret son on günü ise 
cehennemden azat olmaktır. 

Ramazan ayı insana nimetlerin kıymetini bildiren nimetleri bahşeden yüce 
Allah’a yürekten ibadet şuurunu uyandıran yoksul ve  kimsesizlerin halini an-
lama duygularını harekete geçiren bir ahlaki davranış biçimi olan oruç ibadetinin 
ifa edildiği bir aydır. Ramazan ayı insanın aklına ve kalbine ancak anlayarak 
okunduğunda kendisini okuyucusuna açan indirildiği aydır. Kuranı Kerim’de 
1000 aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesinin içinde bulunduğu 
aydır ramazan. 
Dünyayı saran bu Pandemi belasından kurtulmak için çok dua edelim. 
Hastalarımıza maddi manevi yardımcı olalım. Sağlığımızı korumak  dini ve in-
sani bir görev olduğunu bilelim . Hem kendi sağlığımıza hem de çevremizdeki 
insanların sağlığına zarar verici davranışlardan sakınalım. 

İÇİMİZDEN

Rahmet ve mağ  ret ayı ramazan başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlık âlemine huzur sağlık mutluluk a  yet ler 
getirmesini yüce Allah’tan diliyorum. Özellikle Covid 19 salgınına karşı insanın kendisini ailesini yakınlarını ve 
çevresindekilerini onların zarar görmemesi için önlem almak tedbirlere uymak dini sorumluluğun gereğidi. En 
yakın bir zamanda bu musibetten kurtulup huzurlu günlere ulaşmamızı Cenabı Allah’tan diliyorum. 

Mübarek ramazan bayramına da sağlık ve a  yetle kavuşmanızı diliyorum. Allah’a emanet olun.
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İÇİMİZDEN

İSMAİL AYDIN

YAZAR

Türkiye’mizin değişmeyen kaderi; emperyal dediğimiz güçlerin işbirlikçilerinin 
bir türlü temizlenememesidir. 1950 seçimleri sonrası başlayan husumet ve güçlü 
ülkelerle işbirliği alışkanlığı maalesef sonlandırılamadı. Güçlülerin her zaman 
bir B-C planları vardır ve bu planı uygulamaktan imtina etmezler. Bu oyun 
yıllardır oynanıyor. 1952 de kurulan Özel harp dairesi ne amaçla kurulduğunu 
1970’lerde öğrendik oysa bu daireden ABD ye giden 16 subayın 15 i’nin 27 
Mayıs ihtilalinin içinde olması bu ihtilalin kimler tarafından hazırlandığı apaçık 
belliydi. Biz uyanamadık çünkü bizden her şey saklanmıştı. O ihtilali yapanlar 
elbette yaptıranların emir uşaklığını yapacaklardı yaptılar da Talat Aydemir ih-
tilali yapanlardan paye istedi ve aldı yetmedi daha çok istedi verilmeyince ihti-
lale kalkıştı başaramadı yakalandı ve idam edildi. Tarihin her döneminde çıkar 
çatışmaları yaşandı ama bizim dönemimiz kadar bu ülkede çıkar çatışmaları 
hiç yaşamadı. Bizim dönemimiz kadar bu ülke hiç hain yetiştirmedi. Her ihtilal 
sonrası bu hainler katlanarak çoğaldı. İhtilalleri yapanlar sonrasını dizayn ederek 
yönetimleri belli bir süreliğine bu hainlere verildi ve görevlerini tamamladıktan 
sonra da onlara hiç bir güç ekleyemedik tam aksi sırça saraylarda özel koruma-
larla korunarak yaşatıldı.

Rahmetli Ecevit “ Okyanus ötesi ülkeler bizim içişlerimize karışamaz “ dedi ve anında ipi çekildi ki o zamanın 
ABD dışişleri Bakanı Henri Kisincır Ecevit’in yakın arkadaşı olmasına rağmen. Türkiye de sol belki güçlenecek 
ve mevcut ve de geçmiş CHP imajını silip halkından kopuk olmayan Halkla bütünleşen yepyeni bir anlayışa sa-
hip bir düşünce akımının oluşmasına sebep olacaktı. Ama olmadı, istenmedi akaryakıt, yağ ve tüm gıda ürünleri 
birden bire yok oldu tüp kuyruklarında insanlar perma perişan edildi. Bu Ecevit’in beceriksizliği olarak algılandı 
ve CHP aynı CHP bunlar değişmez imajını yaygınlaştırdı. O gün de bu işin mimarları aynı kişilerdi işbirlikçi hain-
ler. Durmadılar 1980 öncesi Sünni gündemler oluşturarak şimdilerde içi boş kavramlar olarak baktığımız sağ-sol 
çatışmasını başlattılar ve bu ülkenin an değerli ve ülkesini seven değerlerini yok ettiler. Yusuf İmamoğlu sağdan 
giderse Deniz Gezmiş de soldan Kenan Evrenin hala gitsin gibi bir hain dengeyle göz boyadılar. İmamoğlu da, 
Gezmiş te bu ülkenin geleceği için savaş veriyorlardı onlara tartışma kültürü yerine çatışma kültürünü aşılayanlar 
Yusuf gibi , Deniz gibi beyinlerden 5 bin kişiyi katlettiler. 12 Mart ve ardında 12 Eylül darbeleriyle bu ülkenin 
anasını ağlattılar. Kimler? Elbette işbirlikçiler. Evet İşbirlikçiler... Bugün hala fotoğra  arını duvarlara astığımız ve 
Cumhurbaşkanımız diye ismini dağlara taşlara verdiğimiz Kenan Evren işbirlikçisini ömür boyu lüks villalarda 
özel korumalarla ve bizden alınan vergilerle nerdeyse yüz yaşına kadar baktık. Bir babayiğit çıkıp da “ bu adam 
çocuklarımızın katili, bu adam işbirlikçi diyemedi” onu yargılayamadı. Ona verilen görevleri har  yen yerine ge-
tirdi Türkiye’yi bölme planlarının tohumlarını attırdı Mamak ve Diyarbakır ceza evleri düşmanlık tohumlarının 
ilk ekildiği tarlalardı. Bunlar hep dış güçlerin desteği ile yapıldı ve yapanlar da Türk Büyüğü olarak bize lanse 
edildi. Bununla ilgili bir çok örnek verilebilir. 15 Temmuz da düğmeye basanlar muvaff ak olamadılar. Çünkü Türk 
halkı bugüne kadar yapılan bu tür eylemleri defalarca görmüş bir daha da bu yıkımı yaşamak istememişti. Şimdi 
silahlı darbe olmazsa ekonomik kriz yaratma peşinde olanlar ve işbirlikçileri yoğun bir çalışma temposu içerisinde 
olduklarını görüyorum. Ekonomiyi çökertip iktidarı zor duruma sokup ekmek çıkaracaklarını sananlar avuçlarını 
yalayacaklardır. Emellerine kavuşamayacaklardır. Bu ülkeye demokrasiyi çok görenler de bunun vebalini çeke-
ceklerdir elbette. Bizim ABD veya İngiltere, gibi ülkelerden korkmamıza gerek yok onlar hiç bir halt edemezler 
ama onların piyonları, işbirlikçileri hainlerden korkmalıyız. Tehlikeli olan onlardır. Dikkat: Mahalle bakkalının 
bile tanımadığı insanları dünyaya tanıtan birine karşı tavır sergileyenler ne adına bu tavrı sergilediklerini iyi 
düşünün! Makam ve mevkileri ellerinden alınıp biraz dinlenmeleri istenince ne hale büründüklerini hep birlikte 
gördük. Şimdi de ekonomik krizi yaratmak isteyenler ile nasıl işbirliği içinde olduklarını ibretle izliyoruz. Bu oyun 
tutmayacak. Çünkü halkımız eskisi gibi değil perde arkasında oynanan oyunların bilincindedir. Türkiye’nin bir 
tek demokrasisi eksik gerisi kolay ne kadar demokrasi o kadar ekonomi çünkü ikisi de at başı gider. Bir kez daha 
bizden söylemesi.

Düğmeye Bastılar
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GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanlığı, Abdi İbrahim Otsuka ile iş birliği pro-
tokolü imzaladı

Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi Elif Elkin, “Bakanlığımızla başlattığımız programla ruhsal hastalıklara, 
ayrımcılığa ve çocuklarımızın yaşadığı risklere karşı toplumsal bilinç gelişecek, ötekileştirme ve damgalama 
söylemleri azalacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Abdi İbrahim Otsuka ile veli ve öğrencilerde ruh sağlığı bilincini geliştirecek ve 
bu alanda farkındalık oluşturacak eğitimlerin ve geliştirilecek dijital içeriklerin çerçevesini belirleyen iş birliği 
protokolü imzaladı.

Abdi İbrahim Otsuka’dan yapılan açıklamaya göre, toplumda ruh sağlığı bilinci, veli ve öğrencilerin yaşadıkları ya 
da karşılaşabilecekleri damgalama ve ayrımcılıkla mücadele, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı gibi konularda 
farkındalık oluşturacak eğitimlerin ve geliştirilecek dijital içeriklerin çerçevesini belirleyen iş birliği protokolü 
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz ve Abdi İbrahim Otsuka Şirket 
Yöneticisi Elif Elkin’in katılımıyla Ankara’da imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında Abdi İbrahim Otsuka öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik tüm yazılı ve görsel di-
jital eğitim içeriklerini hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 
onayına sunacak. Bakanlık onayının ardından belirlenen program Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yayınlayacak.

devamı aa.com.tr ‘ de...
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İÇİMİZDEN
TÜRKİYE KALKINIYOR, MUHALEFET HAVANDA SU DÖVÜYOR

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de en büyük problemi ekonomidir.
Pandemi dünyanın en güçlü ekonomilerini bile olumsuz etkiledi.
Bu bir gerçek ancak, kimi eksiklikleri, aksaklıkları ve problemleri öne çıkartıp sırf 
iktidarı karalama amacıyla gerçekleri görmemek insaf ehline yakışmaz.
Türkiye’de ekonomik problem yok demek gerçekleri görmemek olur. 
Ama bu pandemi şartlarında bile Türkiye’nin dünyada Çin’den sonra büyüyen 
ikinci ülke olduğunu görmemek de gerçeği inkâr demektir.
**Evet, sıkıntı vardır ama Türkiye buna rağmen ihracatta rekor kırmıştır.
İhracatta rekor demek imalat sanayiinin üretimi demektir. 
Üretmeden ihracat mümkün değildir. 
Türkiye’nin bu başarısını da görmek gerekir.
**Evet, problem vardır ama milli eğitim bütçesinin 7,5 milyardan 147 milyara 
çıktığını da, Maarif Vakfı vasıtasıyla 43 ülkeye verilen eğitim desteğini de görmek 
gerekir.
**Evet, problem vardır ama sporda toplam tesis sayısının 1575’ten 3 bin 907’ye 

çıktığını da hatırlamak gerekir.
**Evet, problem vardır ama sağlıktaki personel sayısının 378 binden 1 milyon 177 bine çıktığını, hekim sayısının 92binden 
174 bine ulaştığını görmek lazım.
107 bin kişiye bir ambülans düşerken bu sayısının 14 bine düştüğünü görmek lazım.
Sağlıkta gerçekleştirilen sessiz devrimlerle dünyanın en başarılı ülkesi konumuna yükseldiğini takdir etmek lazım. 
**Evet, problem var ama aşılamada Avrupa’da ikinci ülke olduğumuzu da görmek gerekir.
**Tamam, problem var ama 18 yılda kamudaki engelli istihdamının 5 bin 777 den 58 bine çıkarıldığını da görmek lazım.
**Tamam, problem var ama 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretin 3 bin 100 liraya çıktığını da görmek lazım.
**Evet, sıkıntı var ama ulaşıma 19 yılda 932 milyar yatırım yaparak Türkiye’nin altyapısının baştan sona yenilendiğini 
görmek lazım.
6 bin 101 kilometreden devralınan bölünmüş yol mesafesinin 28 bin 200 kilometreye, 1710 kilometreden devralınan otoyol 
uzunluğunun 3 bin 523 kilometreye yükseldiğini de görmek gerekir.
Köprüleri tünelleri de saymıyorum.
**Evet, problem var ama tersane sayısının 37’den 83’e çıktığını görmek lazım.
Evet problem var ama tarımda 2002 yılında 37 milyar lirayı bulmayan Tarımsal Gayri Sa   Yurtiçi Hasılanın, 333 milyar lirayı 
geçtiğini görmek lazım.
**Evet, problem var ama 2010 yılında kurulan Türkiye Tohum Gen Bankası’nda 122 bin yerli materyalin muhafaza edildiğini, 
yerli tohum üretiminde 91 ülkeye tohum ihracatı yapılacak düzeye çıkıldığını, dün İsrail’e eli mahkûm olan Türkiye’nin 
bugün ithal tohumun sadece binde 8’ini İsrail’den aldığını görmek gerekir.
Savunma sanayiinde yerli üretimin yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktığını, artık savunma sanayiinde ihraç eden ülke konu-
muna yükseldiğimizi görmek gerekir.
Yerli uçak, yerli araba, uzay ajansı gibi uzun vadeli projelerin devam ettiğini görmek gerekir.
**Evet, problem vardır ama takip edilen dış politika ile Türkiye’nin artık tartışmasız bölgesel bir güç olduğunu ve kimi konu-
larda küresel güç olarak algılandığını görmek gerekir.
**Evet, ülkenin çok sayıda çözüme muhtaç meselesi vardır. Ama 19 yıldır icranın başında bulunan Başkan Erdoğan ve 
kadrosunun bu meseleleri çözecek birikim tecrübe kararlılık ve güce sahip olduğu da ayrı bir gerçektir.
Muhalefet kimi eleştirilerinde haklı olabilir ama sorun olarak gördüğü konularda çözüm önermediği ve halka güven 
vermediği için de halkın önünde başkan Erdoğan’dan başka çözüm görünmemektedir.
İstikbal avcıları ve çıkarcıların iktidar partilerine yanaştıkları ve bir şekilde iktidar partilerine sızdıkları siyasetin ayrı bir 
veçhesidir.
Kokain çekerken deşifre olan elamanın tas  yesinde takındığı ilkeli tavırda olduğu gibi iktidar partisi benzerlerinden uzak 
durur, varsa diğerlerini tas  ye eder ve millete hizmete odaklanırsa 2023 seçimlerinin tek favorisidir.
Muhalefet, Erdoğan karşıtlığı, bir türlü anlatamadığı parlamenter sistem ve erken seçim hayaliyle havanda su döverken; 
iktidar partisinin çıkarcılardan uzak durup/arınıp yağmur gibi yağan icraatları lisan-ı münasiple hatırlatması bile 2023 için 
yeterlidir.
Görünen köy kılavuz istemez.

HASAN ALPARSLAN
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İÇİMİZDEN
KEÇİLER KAÇIYOR  BİZ  BATIYORUZ

ORHAN SELEN

YAZAR

Bir ara Demirel meydanlarda konuşuyordu :
- Türkiye yönetilmiyor...
Kimse akıl edipte kendisine sormadı ;
- Ne zamandan beri yönetilmiyor ?
Türkiye’yi AKP yönetemiyor diyen çıkarsa çok ayıp  olur.
Şöyle anlatalım :
Dünyanın en usta sürücüsü sizsiniz.
Üstün yetenekleriniz, inanılmaz  çabukluğunuz var.
Bir gün bir otobüs veriyorlar ve ;
- Al bunu yürüt ,diyorlar.
Öyle bir otobüs ki, Allah’a emanet.
Tekerlekleri patlak, motoru  tekleyen, şanzıman dişlileri sıyırmış, şa ı çatlamış, 
şasisi yamulmuş, kaportası delik, camları  kırık, içinde de yolcular var.
Otobüsü yerinde oynatmaya çalışıyorsunuz ama benzini de kalmamış.
Otobüsü bu hale getirenlerden biri ortaya çıkıyor  ve diyor ki :
- Sürücü otobüsü yönetemiyor, baksanıza uzun zamandır yerinde sayıyor.

Türkiye’nin yönetilmeyişi bugünün sorunu değil, 70 yıldır yönetimler günü kurtardıktan sonra halka laf salatası 
sundular.
Darbeciler de ABD  uşaklığını ustaca köpekliğe çevirdiler.
Hayvan severler kızmasınlar köpekleri çok severim ama köpeklik yalnızca köpeklere yakışır.
İnsanlarda güzel durmaz. Bilmem anlatabildim mi. Artık Türkiye yönetilmiyor demek yetmez.
 Yüreği yeten siyasetçi varsa çıksın doğruyu söylesin :
- Türkiye batıyor.
Her şey çok güzel gidiyor, sen felaket tellallığı yapıyorsun diyeceklere gözlerden kaçan bir ulusal felaketi  anlatmak 
istiyorum:
Ankara keçisi , diğer adıyla Ti ik keçisinden elde edilen Ti ik bir zamanlar
tekeli elimizde olan bir üründü. 2005 yılına gelindiğinde, artık ti ikte de dışa bağımlı hale geldik.
43 ton ti ik satıyor, dışardan 500 ton alıyoruz. Yaklaşık  dört buçuk milyon dolar yurtdışına gidiyor.
1960’lı yıllarda 6 milyon baş olan ti ik keçisi, günümüzde 170  bine düşmüş.
 100 milyon kilo  olan ti ik üretimi de  2018 ‘de 179 bin kiloya inmiş. 2021 de durum nedir ?
Rakamlara baktığımızda devletin bir ti ik politikasının olmadığı anlaşılıyor.
Genel rakamlara baktığımızda ise  devletin ülke yararına , çıkarına , gelişmesine katkı yapacak çok konuda planı , 
politikası olmadığını görüyoruz. Ankara keçisi ekonomik değerinin yanı sıra ülke ve Ankara için önemli bir kül-
türel miras niteliğinde bulunuyor. Ankara keçisinin en önemli verimi ti ikten oluşuyor. Bu lif, dünyada elmas lif 
olarak kabul gördüğünden kıymetli bir ürün olarak nitelendiriliyor.
Ankara keçisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılıp, bir dönem yok olmaya yüz tutan bu yerli ve milli değerin layık 
olduğu noktaya taşınması, keçiden elde edilen ekonomik değeri yüksek ti iğin verim ve kalitesinin artırılması, 
üreticinin de buna bağlı olarak gelir düzeyinin artırılıp ekonomik refaha ulaşması amacıyla sürekli değerlendirme 
toplantıları ve çalıştaylar düzenleniyor. Yetkililer de saha incelemeleri gerçekleştiriyor.
İşte bu tutarsızlık, bu aymazlık, bu vurdumduymazlık sonucu dış ticaret açığı  50
 milyar dolar sınırını zorluyor. 70 yıldır Türkiye’nin ayaklarına hurda demir parçaları ağırlık olarak bağlanıyor.
Bir an önce batsın isteniyor. Türkiye batıyor..
- Biz bir şey göremiyoruz, diyenlerin bilmesi gereken bir konu var :
- Türkiye sandal değil ki, cup diye bir anda  dibe otursun.
Dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin mirasçısı olan bu ülkenin
batması o kadar kolay ve çabuk olmaz.
Titanik de çok yavaş batmıştı,  fakat  batmıştı. 
Osmanlının batışı ise 250 yıl sürmüştü.



30 MART 2021 
 YENİ SAYI : 32

Diyet yapmak değil bu bakteriler kilo verdiriyor!

İÇİMİZDEN

İngiltere’de yapılan araştırmacılar, diyet yapmanın kilo vermede bir etkisi 
olmadığını, mide ve bağırsaktaki bazı bakterilerin zayı  attığını ileri sürdü
Sağlıklı kilo vermenin temelinde mide ve bağırsakta bulunan bakteriler 
yatıyor. Londra King’s Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışmada, diyet 
ya da egzersiz yapmanın önemsiz olduğu ortaya çıktı.

Uzman Biyolog 
İhsan Soytemiz

Türkiye Biyologlar 
Derneği Genel Başkanı
Zehirsiz Sofralar Sivil 
Toplum Ağı Yürütme

 Kurulu Üyesi

ZAYIFLAMA İLE İLGİLİ BİLDİĞİNİZ HER 
ŞEYİ UNUTUN!
Zayı  ama ile ilgili olarak şimdiye kadar yapılan 
bütün araştırmaları çürüten bir çalışmaya imza 
atıldı. Londra King’s Üniversitesi’nden Tim Spector 
yaptığı araştırmalar sonucunda, kalori hesaplanarak 
yapılan diyetlerin değil, mide ve bağırsaklardaki 
bakterilerin kilo vermeyi sağladığını ileri sürdü.
Türk Bilim İnsanı Ali R. Akın . (ABD) ile yapılan 
söyleşide, Yeni nesil bakteriler insanogluna sağlıklı 
bir sekilde kilo verdirebilir. Gecen 100 sene icer-
isinde insanoglu gereksiz antibiyotik kullanimi ve 
modern hayat ile birlikte ultra super onemli bak-
teri ailelerini kayip etti. Bu bakteri aileleri insanin 
 t olmasini saglayan, saglikli ve zayif olmasini bak-

terileri kelimenin tam anlamiyla katlettik. Son 5 
sene icerisinde iki yeni nesil bakteri ailesinin kilo 
konusunda ne kadar onemli rol oynadigi bilimsel 
olarak kanitlandi. Akkermansia ve christensenella 
ailesinden bakteriler insani hem saglikli bir kiloda 
olmasini sagliyor hemde oto immun hastaliklara 
karsi koruyor. Bu yeni nesil super probiyotiklerin 
hayatimiza girmesine az kaldi hemde cok az kaldi. 
Artik kimyasallarla, sentetik urunlerle, migde kuc-
ultme ameliyatlari ile kilo vermek tarihe karisacak 
cunku yeni nesil bakterilerle kilo vermek mum-
kun!!!

PEYNİR, ÇİKOLATA, SÜT ÜRÜNLERİ
Spector’un teorisine göre, 
mide veya bağırsakta 
yaşayan milyonlarca bak-
teri bedensel ve psikolojik 
sağlık üzerinde inanılmaz 
bir güce sahip. 

Spector, peynir, çikolata, süt ve ürünleri gibi besinleri tüketmenin 
bakteri sağlığını geliştirdiğini vurguluyor. Ceviz ve fındık gibi 
yemişler de bakteri sağlığını geliştiren besinler olarak biliniyor. 
Mukozal tabakada kolonileşen bağırsak simbiyotu olan Akker-
mansia muciniphila (A. muciniphila), probiyotik olarak umut 
verici bir aday olarak kabul edilir. A. muciniphila’nın konak me-
tabolik fonksiyonların ve tepkilerinin iyileştirilmesinde önemli 
bir değere sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca A. muciniphila, 
kanser tedavisini değiştirmede bir değere sahip olabilir. Bununla 
birlikte, araştırmaların söz konusu olduğu durumlar A. mucin-
iphila ve hastalıklar arasındaki korelasyona odaklanmaktadır ve 
aralar arasındaki ilişki hakkında çok az şey bilinmektedir. A. mu-
ciniphila üzerinde birkaç müdahale çalışması hayvan deneyleri ile 
sınırlıdır ve bu araştırmalar insanlarda güvenliğini ve etkinliğini 
araştırmıştır. A. muciniphila seviyesinin bazı hastalıkların gelişimi 
ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Yakın, obezite, tip 2 diyabet, 
in  amatuar bağırsak hastalığı (IBD), otizm ve atopi dahil olmak 
üzere metabolik bozukluklar ve en  amatuar hastalıklardı.Ak-
kermansia muciniphila, gastrointestinal musinin iyi bir şekilde 
kullanılabileceği bir probiyotik olarak konak metabolizması ve 
tepkisi ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Kolit, metabolik sen-
drom, hastalık hastalıları ve hastaları hastalığında terapötik bir 
hedef olmayı vaat etmektedir.
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Serti  kalı kodlama eğitimi için DogaTech çevrim içi eğitimleri 
başlıyor

GÜNDEM

İki farklı seviyede sunulacak eğitimler, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmenleri 
tarafından verilecek.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin kodlama eğitimleri, 13 Mart Cumartesi günü başlayacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, ‘Nereden başlasam?’ diyenler için DogaTech Kodlama 
eğitimi, programlama bilgisine güvenenler için ise DogaTech Riders eğitimi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bilişim 
teknolojileri ve yazılım öğretmenleri tarafından verilecek.
DogaTech Riders, bir online kurs ve programlama yeteneğini robotlarla geleceğin dünyasına taşıyor. Bu eğitim, 
programlama ve robotikte yeteneği olan herkese açık olacak. Python, robotik, matematik ve  zik içeriklerin-
den oluşuyor. Programlama bilgisi temeli olan, kendisini Python programlama dilinde ve robotik dünyasında 
geliştirmek isteyen katılımcılar, bu eğitimle robotik dünyasına da giriş yapacak.

7 ila 16 yaş arasındaki çocuklara oyunlaştırma ile kodlama öğretmeyi amaçlayan eğitim programı, Kodris platfor-
mu üzerinden yapılacak ve toplam 15 ha a sürecek. Online eğitimleri tamamlayan herkes, İTÜ ETA Vakfı Doğa 
Koleji ve Kodris onaylı başarı serti  kası almaya hak kazanacak.

- Eğitim tamamlandığında online robot yarışması gerçekleştirilecek

Eğitim tamamlandığında online bir robot yarışması yapılacak. Eğitime katılım gösteren herkese İTÜ ETA Vakfı 
Doğa Koleji ve Acrome Robotics onaylı başarı serti  kası verilecek.
DogaTech Kodlama eğitimi ile ilkokul öğrencileri blok tabanlı, ortaokul öğrencileri ise Python programlama dil-
ini öğrenme fırsatı bulacak.

İki farklı seviyede sunulacak kodlama eğitimi, 13 Mart Cumartesi günü başlayacak.
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İÇİMİZDEN
AKP KONGRELERİ VE TÜRKİYE

ALİ MUGAN

ARAŞTIRMACI / YAZAR

Sevgili Simge Dergisi okuyucuları.  3 yılı aşkın bir süredir ABD’ nin Suriye 
politikasını çıplak bir gözle tarafsız objektif bir gözle bu Ortadoğu coğrafyasını 
gezip görme imkanı olan bir vatandaş olarak sizlerle paylaştım. Bundan önceki 
şubat ayı yazımda ise nokta koydum benimki belki bir komplo teorisi gibi ola-
bilir yazımı şöyle bitirdim; ABD’ nin bu coğrafyada kendisine ayak bağı olan 
Türkiye ve İran devletlerini bir birine düşman ilan ettirerek tüm bu coğrafyaya 
hakim olmak istediği planlarla yazıma nokta koydum. 
Bu nedenle ne ülkemdeki olaylara ne dünyada olup bitenlere bakma imkanı 
bulamadım. 
Bundan sonraki yazılarımı Türkiye’nin ve dünyanın gerçek gündemiyle siz 
okuyucularımı aydınlatmaya düşünmeğe davet edeceğim sütçü lisan edersem 
de af ola. 
Şimdi gelelim Türkiye’ nin içinde bulunduğu durum ve AKP hükümetinin 
icraatlarına değinelim. 

AKP 2002 yılının Kasım ayında 100/35 oy alarak ilk seçime girmesine rağmen 
büyük bir başarı kazanarak meclise girdi. 2’ İnci parti CHP oldu ve ne yazık ki 
diğer siyasi partiler meclise girmeyi başaramadı. İlk hükümet kurulunca rah-
metli Özal’ın partisi gibi dört eğilim düşüncesiyle kendisini kamuoyuna duy-
urdu ve 2002 Den önceki koalisyon hükümetinin Türkiye’nin krizden çıkaran 
başarılı politikalarından ödün vermeden 2007 yılına kadar sürdürdü.

Ülkemizde özgürlüklerin ve AB ve ABD ile ilişkilere büyük önem verildi ve 
ülkemizde bir bahar havası estirilecek hep içse hem dışsa büyük bir güven 
kazanıldı komşularımızla sıfır problem sloganıyla dostluklar kazanıldı ve 
geliştirildi dış yatırımlar artarak ülkemizde sürdürüldü. Yüzlerce milyar dolarlık 
yatırımlar yapıldı, içeride ve dışarıda ülkemizin itibarı artırıldı ekonomide 
başarılı çalışmalar yapıldı. İşsizlik nispeten azalmaya başladı ve milli gelirimiz 
hatırı sayılır düzeyde arttı. Özgürlükler basın medya üniversitelerimiz özerk bir 
vaziyette faaliyetlerine devam ettiler.

Ve 2008 yılından sonra AKP kadroları gerçek yüzünü göstermeğe ve kendi ide-
olojisini göstermeğe başladı. Türkiye’de cadı avı başladı, askeri vesayet denilerek 
ordunun geleneksel yapısı değiştirilmeğe başlandı. Başında gözdağı verilmeye 
başlandı üniversitelerin rektör atamaları ve bilimsel çalışmaları engellenmeğe 
başlandı ve ülkemizin iç huzuru bozulmaya başladı. AKP kadroları tamamen 
devlete hakim olmaya başladı. Ya bizden olacaksın ya bertaraf olacaksın söylem-
leriyle toplum kutuplaştırıldı.
 
Ve sözün bittiği yer siyasal İslam Cumhuriyet kadrolarını tasviye etti. 2017 halk 
oylamasıyla anayasa değiştirildi ve geldiğimiz nokta Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi tüm kurum ve kuruluşlarıyla tek adama bağlanarak AKP - MHP koal-
isyonuyla ülkemiz bir idari buhran bir ekonomik buhranla baş başa bırakıldı 
bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete sevgili okuyucularım. Yazımın başlığı 
AKP ve Türkiye’nin gerçek gündemiydi. Gelecek yazımda kaldığım yerden de-
vam edeceğim, iyi okumalar. 
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İÇİMİZDEN
AKILLI DİJİTAL GERİ DÖNÜŞÜM İLE SAĞLANAN 
TASARRUFLARIN YEREL VE KÜRESEL YOKSULLUĞUN 
FİNANSMANINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖZDE DOĞAN

BİLİM UZMANI

Dünya üzerinde akıllı kentlerde geri dönüşüm sistemlerinin gün geç-
tikçe arttığını görmekteyiz. 1980’ler, küreselleşmeye yönelik politikaların 
ve tartışmaların ivme kazandığı bir platform iken 2020’ler, dijitalleşmeye 
yönelik faaliyetlerin irdelendiği Aaçıktır. Sosyal hayattan ekonomik, siyasi 
hayata kadar kendine organik bir yer edinen teknoloji, verimli alanlarda 
kullanıldığında ülkelerin kalkınmışlık seviyelerine hizmet ettiği görülme-
ktedir. Kamu yönetimi 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 
teorisinde ifade ettiği, nüfusun gıda üretiminden daha fazla artması so-
nucunda kıt kaynakların hanehalkına ve diğer ekonomik birimlere temin 
edilme kapasitesi daralmaktadır.

 Buradaki daralma özellikle toprağın mahsulleri taşıma ve doğurmasındaki 
bir çeşit daralmadır. Bu sebeplerle ulus devletler ve ulus ötesi devletler bir dizi 
önlemler almaya başlamıştır. Çözüme yönelik eylemler, doğal kaynakların 
dijital verilerle yönetilmesi, tarımda akıllı sulama, şehir içi güneş ve rüzgâr 
panellerinden enerji üretimi, akıllı tra  k yönetimi, akıllı geri dönüşüm sis-
temleri 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, yö-
neticiler 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. 



34 MART 2021 
 YENİ SAYI : 32

     GÜNDEM
Antalya’da bazı çeşme, ev ve duvarlara yerleştirilen 
arkeolojik eserler müzeye taşınacak
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde arkeolojik eserlerin, ev, duvar ve çeşme yapımında 
kullanılmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde arkeolojik eserlerin, ev, duvar ve çeşme yapımında kullanılmasıyla ilgili inceleme 
başlatıldı.

Elmalı Müze Müdürlüğünün açıklamasına göre, Korkuteli ilçesi Osmankalfalar Mahallesi’ndeki caminin çevres-
indeki duvarda arkeolojik eserlerin kullanıldığı bilgisi üzerine inceleme yapıldı.

Çalışmada, caminin çevre duvarları, sokak araları ve bazı evlerin duvarlarında, mezar kapağı, yazıtlı mezar 
yapıtı, yazıtlı sütun parçaları ve mimari eserlerden oluşan toplam 25 taşınmaz kültür varlığına rastlandı.

Bu eserlerin, mahallenin 1,5 kilometre güneybatısında yer alan, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 18 Ocak 2016’da birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan ettiği antik yerleşimden, kimlikleri 
henüz belirlenemeyen kişilerce taşındığı tespit edildi.

Çeşme alınlığına da monte edilen 3 yazıtlı yapıt ile lahit kapağı, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğünden uzman ekip tarafından söküldü. Söz konusu eserler Elmalı Müzesine taşınacak.

Mahalledeki diğer 21 eserin müzeye taşınması için de işlemlere başlanacak.



35MART 2021 
 YENİ SAYI : 32

GÜNDEM
Çorum Kırkdilim Tünelleri’nde T3 tüneli 2021’de 
tamamlanacak
Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan 
Çorum’da yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri’nde T3 
tünelinin 2021 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 22 Şubat’ta katıldığı törenle 1149 metre uzunluğundaki T2 tünelinde 
ışık görülmesinin ardından T3 tünelindeki çalışmalara ağırlık verildi.
Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Kırkdilim’de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum Koordinasyon 
Kurulu toplantısında kent yöneticilerine bilgi verdi. Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının devam ettiğini be-
lirten Dinç, projenin Osmancık-Çorum kara yolundaki 8,6 kilometrelik alanı kapsadığını söyledi. Kırkdilim’in 675 milyon 
liralık bütçesiyle Çorum’da en büyük yatırımlardan biri olduğuna dikkat içeken Dinç, “Bugüne kadar 296,5 milyon lira har-
cama yapıldı. Bu yıl da 60 milyon liralık ödeneğimiz var. Bu ödenek aşılmış, yüzde 50 oranın da üzerine çıkılmış durumda. 
Halen çalışmalar devam etmektedir. Bu sene sonu itibariyle güzergahtaki T3 tünelinin tamamlanması hede  eniyor.” dedi.

Kırkdilim Tünelleri
Çorum-Osmancık Hattı’nın Laçin-Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının geçmişten itibaren 
işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşanmıştı. Yapımına 1967’de başlanıp 1974’te açılan Kırkdilim Tüneli 1975’te meydana gelen 
heyelan sebebiyle kullanılmaz hale gelmişti.
Bunun ardından, tünel imalatı sırasında servis yolu olarak inşa edilen yol ile ulaşım sağlanmaya başlanmıştı. Zaman içinde 
tırmanma şeridi ilave edilmiş ve kullanılan 3 şeritli yol ile ulaşımın devamlılığı sağlanmıştı.
Ancak süreç içinde, heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi başlıkları altında toplanabilecek bu sorunlar, mevcut yolun 
güvenliği için yeni çözümler bulunması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve buna istinaden bu kesime yönelik tünelli güzergahı 
kapsayan ihaleye çıkılmıştı.

Çorum’u Osmancık, Dodurga, Oğuzlar, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop’tan başlayıp Boyabat, Kargı, 
Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz’e ulaşan kuzey güney aksının önemli bir parçasını oluşturan 
yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 
çalışmalar devam ediyor.
Adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim’de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan 8,6 
kilometrelik yolda, uzunlukları 1553, 1149 ve 1389 metre olmak üzere üç tünel yapılıyor.
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Paradigma 
Çoğumuz bu kavramı günlük yaşamımızda duyar ya da kullanırız. Peki nedir 
Paradigma?

Paradigma, bir bakış açısıyla oluşan değer ,  kir, teknik ve inançların bir dizisidir. 
Bu kavram sadece bilim alanına özgü değil, bireyin günlük hayatında etkin olan 
düşünce, duygu ve algıların da bir bütünüdür. Kişinin kendi paradigması kendi 
düşüncesini ortaya çıkarması da diyebiliriz. 

 Bu kadar paradigmadan  bahsetmişken dünyaca ünlü düşünür, yazar Dr. Ste-
phen R. Covey ‘nin örneklerini paylaşmadan olmazdı. Covey, bir gün metroda 
giderken 3 çocuğu ağlayan ancak çocukların bu davranışı karşısında kayıtsız 
kalan bir babayı görür. Haliyle ilk akıldan geçen düşünce, adamın çocuklarına 
neden müdahale etmediği olur? 

Covey, dayanamayıp babaya bu soruyu sorar; aldığı yanıt şaşırtıcıdır “ 1 saat önce 
ölen eşimi hastanede bıraktık ve  ne yapacağımı bilemiyorum” der gözleri yaşlı 
adam.

Yine bir başka örneğinde, hava alında uçağı rötar yapan kadının aldığı kurabiyel-
erle ilgilidir. 

Kadın bekleme salonunda otururken yanındaki sehpaya elindekileri bırakır ve 
dergisini okumaya dalar. O esnada yan koltukta oturan adam kurabiye paketini 
açar ve yemeye başlar. Kadın adama önce dik dik bakar ve kendisi de paketten 
bir kurabiye alır. Bu son kurabiyeye kadar sırayla devam eder. Son kurabiyeye 
geldiğinde ise adam kurabiyeyi alır ve ikiye bölerek diğer parçayı kadına uzatır. 
Ardından Check in için anons yapılır ve Kadın biletini almak için çantasını 
açtığında ne görsün! Kendi kurabiye paketi aslında hiç açılmamış ve Kadın kend-
isinin sandığı paketi, yani adamın kurabiyelerine ortak olmuş! 
Bizler de başkalarının davranışlarına ne kadar kolay hüküm verebiliyoruz. Elim-
izde yeterli veriler olmasa bile yanlış yargılara ne kolay varabiliyoruz. 

Covey bu örnekleri “ aynı bilgiye farklı bakış bizim davranışlarımızı belirler der 
ve ekler “ çözemediğimiz sorunlar için Paradigma değiştirmek gereklidir”. 
Hepimiz hayatta tıpkı bu örneklere benzer şeyler yaşamıyor muyuz? Hemen 
hepimiz zaman zaman birden karar verip düşünce biçimimizi kendi içimizde 
onaylamıyor muyuz? 

Özetle, aslında Covey’ nin de dediği gibi; tüm yaptıklarımızdan kendimiz so-
rumluyuz. Kendi mutluluğumuzu başkalarının insafına inşa edemeyiz. Her olay 
karşısında sayısız seçeneğimiz var ve bu seçenekler hayatımızda belirleyici rol 
oynayan ailemizle olan  ilişkilerimiz, iş arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz ve bizi 
etkileyen büyük olaylarda da geçerli. 

O zaman bir durum, davranış veya olay karşısında, karar vermeden önce 
paradigmamızı değiştirelim mi?

İÇİMİZDEN

GÖZDE USLU

REHBER ÖĞRETMEN
FİLOLOG / SOSYOLOG
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Kale Grubu’ndan “İyi Bak Dünyana” hareketi

GÜNDEM

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “İyi Bak Dünyana’ yaklaşımıyla kendi 
dünyalarımızda başlatacağımız küçük değişimlerin birleşerek, geleceği şekillendiren, dünyayı iyileştiren 
anlamlı bir dönüşüm haline geleceğine inanıyorum” dedi.

Faaliyet gösterdiği her alanda ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ortak değer üretmek için çalışan Kale Grubu, 
yeni bir dünya için ‘İyi Bak Dünyana’ hareketi başlattı.

Kale’den yapılan açıklamaya göre, Kale Grubu, sürdürülebilir gelecek için etki odaklı döngüsel projelere yatırımı 
önceliklendiriyor. Daha eşit, daha adil ve daha yeşil bir dünya için herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü savu-
nan Kale Grubu, bu hareketle bilinçli bir farkındalık yaratmayı ve bundan ilhamla herkesin harekete geçmesini 
sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bo-
dur Okyay, dünya üzerinde yaşanan tüm sorunların ve eşitsizliklerin herkes tarafından hissedildiği bir dönemde 
olunduğunu belirterek, ‘Bu süreçte dünyayı daha iyi bir yer yapma noktasında özümüze dönerek içimize baktık. 
Bizim için bir farkındalık evresi olan bu dönem, hayal ettiğimiz yeni dünya için de atılan ilk adım oldu. Hepimiz 
için yepyeni bir sürecin kapılarını açacak olan ‘İyi Bak Dünyana’ yaklaşımıyla kendi dünyalarımızda başlatacağımız 
küçük değişimlerin birleşerek, geleceği şekillendiren, dünyayı iyileştiren anlamlı bir dönüşüm haline geleceğine 
inanıyorum. Her bir bireyin önce kendisinden, kendi alışkanlıklarından, kendi evinden başlayarak, herkesin kendi 
etki alanında, iş yerinde, sokağında, mahallesinde, şehrinde, ülkesinde ve nihayetinde gezegende, elinin değdiği 
her mekanda özen duygusuyla fark yaratabileceğine inanıyorum.’ ifadelerini kullandı.

devamı aa.com.tr ‘ de...
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GÜNDEM
Keçiören’deki okullar elektronik atık toplamak için yarışıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Okullarımızın yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte 
Okullar Arası Elektronik Atık Toplama Yarışmamızı yeniden düzenliyoruz” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte ‘Okullar Arası Elek-
tronik Atık Toplama Yarışması’nı yeniden başlattıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi tarafından geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 
başlatılan ‘Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması’na salgın nedeniyle ara verilmişti.

Okulların yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine-
li bir şekilde harekete geçen belediye yetkilileri, yarışmanın yeniden başladığını ve 21 Mayıs 2021 tarihinde 
tamamlanacağını belirtti. 
Dereceye giren okullara spor ekipmanları hediye edilecek
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, elektronik atık yarışmasını 
başlattıkları ilk günden itibaren 2 tondan fazla elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdıklarını belirterek, ‘Şimdi 
de okullarımızın yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte bu yarışmamızı yeniden düzenliyoruz. Öğrenci, 
öğretmen ve ailelerimizle birlikte elektronik atıkların çevreye zarar vermemesi ve diğer atıklardan ayrı olarak 
toplanması için bir seferberlik başlattık.” ifadelerini kullandı. 

Altınok, yarışmada dereceye giren okulların ödüllendirileceğini aktararak, şunları kaydetti:

“Yarışmamıza Keçiören ilçe sınırları içinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabiliyor. 21 Mayıs 
2021 tarihinde tamamlanacak olan yarışmada en çok elektronik atık toplayan ilk üç okul dereceye girerek 
hediyelerimizin sahibi olacak. Birinci olan okulumuza masa tenisi seti, ikinciye langırt masası, üçüncüye ise 2 
futbol, 2 voleybol, 2 basketbol topu ve badminton setinden oluşan spor ekipmanları hediye edeceğiz. Elektronik 
atıklarını toplayan okullarımız Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm Danışma Hattı olan ‘0312 359 10 27’ no’lu 
telefonu arayarak destek alabilirler.”
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GÜNDEM
Açık bankacılıkta 2021, uyum yılı olacak

Mastercard Türkiye Banka İlişkileri Başkan Yardımcısı Hüsnü Avşar Gürdal, “Açık bankacılık, doğası gereği iş 
birlikteliklerini mümkün kılan ve motive eden bir dönüşüm. Proaktif olan  rmaların rekabette öne geçeceği 
bir dönem olacak” dedi.

Mastercard Türkiye Banka İlişkileri Başkan Yardımcısı Hüsnü Avşar Gürdal, açık bankacılığın, doğası gereği iş 
birlikteliklerini mümkün kılan ve motive eden bir dönüşüm olduğunu, proaktif  rmaların rekabette öne geçeceği 
bir dönem olacağını belirterek, ‘Aynı zamanda kompleks bazı akışları açık bankacılık hayata geçiriyor; veri işleme, 
veri zenginleştirme, kredilendirme, uyum, kullanıcı izin yönetimi gibi konularda tüm paydaşlar yeni akışlar 
tasarlayacak ve dış kaynak  rmalardan desteğe ihtiyaçları olacak. Fırsat alanları ve açıklar tespit edilerek hizmet 
gamlarında genişlemelere gitmek için doğru bir zaman.’ ifadelerini kullandı.

Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneğinden (FINTR) yapılan açıklamaya göre,  yat ve deneyim paketini or-
tadan kaldırarak temel bankacılık servislerinin en uygun  yatı ve en iyi deneyimi veren kuruluştan alınmasını 
sağlayan açık bankacılık, son yıllarda  nansal teknolojilerin yükselen trendlerinden oldu. 
Bankacılıkta demokratik bir rekabet ortamı yaratma amacı taşıyan açık bankacılığın detayları, FINTR’nin 
düzenlediği ‘Açık Bankacılık’ panelinde, Mastercard Türkiye Banka İlişkileri Başkan Yardımcısı Gürdal ile FINTR 
Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu tarafından ele alındı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Hüsnü Avşar Gürdal,  yat ve deneyim arasında bir seçim yapmanın 
gerekli olduğunu vurgulayarak, ‘Uygun faizli bir krediyi, deneyiminden çok memnun olmadığınız bir kuruluştan 
çekebilirsiniz ya da gecelik faizi çok benzer olan iki kuruluştan deneyimi daha iyi olanı seçersiniz. Seçim sürecinde 
yaşanan ikilemleri ise açık bankacılık ortadan kaldırıyor. Büyük bankalar müşteri kaybetme korkusuyla mevduat 
faiz oranlarını yüksek tutarken, kredi faiz oranlarını minimuma indirip komisyonları neredeyse sıfırlıyor. Böylece 
denklemin kazananı son kullanıcı oluyor.’ ifadelerini kullandı.

devamı aa.com.tr ‘ de...
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İÇİMİZDEN

Mavi yengeç, bir yengeç türü. Erkek yengeçlerin boyu 9 cm, genişliği, kabuğun iki 
yanındaki dikenlerle birlikte, 22 cm’dir. Dişiler ise bundan daha küçüktür. Boyları 
7,5 cm, genişlikleri, yine aynı şartla, 18 cm’dir. Sırt kabuğunun iki yanında doku-
zar adet diken bulunur. Türkiye’de mavi yengeçlerin yaşadığı en önemli iki bölge, 
Dalyan ve Demre kıyıları… Bu doğa harikası iki bölgeyi bir rota ile birleştirip 
mavi yengeçlerin peşine düşmekse adeta bir peri masalında renkleri kovalamak 
gibidir.
Dalyan - Demre arası, 205 kilometre. Yaklaşık üç saatlik bol manzaralı bir yol-
culuk sonunda Demre’ye ulaşılıyor. Demre’nin kapı komşusu Beymelek’te, Acısu 
Çayı’nın getirdiği kumullar, girintili çıkıntılı bir lagün gölü oluşturmuş. Sazlıklarla 
çevrili gölün denize açık bölümleri, kargılardan yapılmış çitlerle kapatılarak 
Dalyana dönüştürülüyor. Demre kıyıları, mavi yengeçler için tam bir cennet. İlçe 
merkezi geride kaldığında seraların arasından geçen üç kilometrelik yol, her iki 
yanda birer kumsalı olan Taşucu Burnu’na çıkıyor. Burnun solunda kalan yaklaşık 
beş kilometre uzunluğundaki Kömürlü Plajı’nın bir bölümü say  ye alanı olarak 
düzenlenmiş. Demre Çayı’nın denizle buluştuğu noktada bulunan sığ ve geniş 

Çayağzı kumsalı, yengeçlerin en sevdiği yerlerdendir.
Ege’nin en gözde turizm adreslerinden Dalyan’da “Blue Crabs Tour” denilen mavi 
yengeç turlarına ilgi artıyor. Rus ve Ukraynalı turistler ilgi gösteriyor. Ancak bu 
yıl Britanya ülkelerinden gelenlerde ciddi bir artış var. Özellikle de İngilizlerden. 
Mavi yengecin Güneybatı Anadolu kıyılarına özgü nadide bir su canlısı olduğunu 
ve turistik gezilerde bu muhteşem canlıya zarar vermenin değil, onu tanıtmanın 
amaçlandığı vurgulanıyor. Dalyan iskelesinden gezi teknesine binen turistler, 
İztuzu kumsalına dek mavi yengeçlerin izini sürüyor ve onları doğal ortamlarında 
görerek haklarında çok şey öğrenme fırsatı buluyor.
Mavi yengeçler genellikle leş yiyen hayvanlar olarak sını  andırılmıştır. Başka 
hayvanları yerler. Hayat döngülerinin değişik aşamalarında plankton, balık, bit-
ki, yumuşakça ve kabukluların tüketicisidir. Mavi yengeçlerin düşmanlarına esir 
düşmemek için kollarını ya da bacaklarını feda etme yetenekleri vardır. Bu kol ve 
bacaklar rejenerasyon olarak adlandırılan bir dönemde yeniden oluşur. Büyüme 
ortalaması 15 ºC’de oluşur. Su ısısının 33 ºC’nin üzerine çıkması öldürücüdür. 
Mavi yengeçler derecenin ani düşüşlerine karşı duyarlıdır. Tuzluluk önemlidir.
Ülkemizde ilk olarak Dalyan’da yakalanan mavi yengeçler zaman zaman yurt 
dışına ihraç edilmiştir. Değerli bir ürün olması nedeniyle dış ülkelerde pek çok 
tür üzerinde yetiştirme çalışmaları yapılmış ve bu konudaki bilimsel çalışmaların 
devam ettiği bilinmektedir. Bazı ülkelerde ise doğal kaynakları zenginleştirme 
amacıyla larva üretim çalışmaları da yoğun şekilde uygulanmıştır. Örneğin 
Japonya’da bu konuda çok başarılı uygulamalar yapılmaktadır. Ülkemizde sofralık 
üretimi söz konusu olmasa da ihraç amacıyla ilerleyen teknoloji ve olanaklar çer-
çevesinde bu tür çalışmaların bazı bölgelerimiz için gelecekte ele alınması söz 
konusu olabilir.

Mavi yengeç, yüksek protein değeri, doymamış yağ asitleri ve yararlı mineralleri 
ile adeta bir şifa kaynağıdır. Yengeçlerin kıskaçlarındaki protein oranı yüzde 18, 
yağ oranı yüzde 1’dir. Türkiye’de yıllık ortalama 200- 250 ton arasında avlanmak-
ta. Mavi yengeçlerimiz özellikle ABD ve İtalya’ya ihraç edilmektedir. Ülkemizde 
sahil beldelerinde yoğun ilgi gören bu yengeç türü yerli ve yabancı turistlere meze 
olarak ikram edilmektedir.

DEMRE ve DALYAN’IN ÖZEL MİSAFİRLERİ

ZAFER ALTINKESER

YAZAR
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GÜNDEM
Kadınlarda meme kanserine karşı “düzenli kontrol ve sağlıklı 
yaşam tarzı” uyarısı

Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar, “Ha  f egzersiz yapılması, ha ada 
4 saat tempolu yürüyüş, şişmanlığın azaltılması ile meme kanseri riski yüzde 30-40 oranında azaltılabilir” 
dedi.

Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar, meme kanserinin kadınlar arasındaki 
en yaygın kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, ‘Düzenli egzersiz yapan kadınlarda meme kanseri riskinin 
azaldığı bilinmektedir. Ha  f egzersiz yapılması, ha ada 4 saat tempolu yürüyüş, şişmanlığın azaltılması ile meme 
kanseri riski yüzde 30-40 oranında azaltılabilir.’ ifadelerini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Saber Sazdar, meme kanseri 
hakkında uyarılarda bulundu.

Kadınlarda meme kanserinin yaş gözetmemekle birlikte menopoz sonrasında daha riskli olduğunu vurgulayan 
Sazdar, şunları kaydetti:

‘Bugünkü gelişmiş tanı yöntemleriyle ve ameliyat teknikleriyle meme kanserine zamanında müdahale edildiği 
takdirde ölüm riski sıfıra yakın seyretmektedir. Düzenli egzersiz yapan kadınlarda meme kanseri riskinin azaldığı 
bilinmektedir. Ha  f egzersiz yapılması, ha ada 4 saat tempolu yürüyüş, şişmanlığın azaltılması ile meme kan-
seri riski yüzde 30-40 oranında azaltılabilir. Sadece meme kanserinde değil, tüm kanser türlerinde beslenmenin 
önemli bir rolü vardır. Sebze ve meyveye hayatımızda daha çok yer vermek, ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmak 
önemlidir. Alkol kullanımına dikkat edilmelidir. Kadınların meme sağlığının korunmasında düzenli kontroller 
önemli yer tutar.’

devamı aa.com.tr ‘ de...
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GÜNDEM
AssisTT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile iş birliği protokolü 
imzaladı

Üniversite’nin Meslek Yüksekokulu öğrencileri başta olmak üzere sektöre ilgi duyan tüm öğrencilere As-
sisTT Çağrı Merkezi Okulu’nda derslere katılma imkanı ile staj, yarı zamanlı çalışma, teknik gezi, mezuniyet 
sonrası da işe alım fırsatı sunulacak.

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve 
sektör profesyonellerinin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kurduğu Çağrı Merkezi Okulu’nun kapılarını bu 
kez Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine açıyor.

AssisTT açıklamasına göre, Marka, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Sivas Cumhuri-
yet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran arasında imzalanan pro-
tokolle AssisTT Çağrı Merkezi Okulu’nda 14 ha a sürecek derslere katılma imkanı ile staj, yarı zamanlı çalışma, 
teknik gezi, mezuniyet sonrası da işe alım fırsatı sunulacak.

- ‘Sektörün yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz’

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Saran, ‘Üniversitelerimizle iş birliği yaparak, sektörel 
deneyimimizi gençlerimize aktarmak ve sektörün yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Si-
vas Cumhuriyet Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği kapsamında sektörde bir ilk olan Çağrı Merkezi Okulu’nun 
kapılarını gençlerimize açacağız. Okulumuzda vereceğimiz teorik eğitimin yanında gençlerimize staj, yarı zamanlı 
çalışma olanakları sunacağız ve mezuniyet sonrası işe alım süreçlerinde öncelik vereceğiz.’ ifadelerini kullandı.

devamı aa.com.tr‘ de...   
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GÜNDEM
Honor giyilebilir ürünleri hayatı kolaylaştırmayı sürdürüyor

Sağlık ve spor takibi gibi özelliklerinin yanında akıllı yetenekleriyle de ön plana çıkan Honor akıllı giyilebilir 
ürünleri, aktif bir yaşamın kapılarını açarken günlük asistan olarak da görev alıyor.

Sağlık ve spor takibi gibi özelliklerinin yanında akıllı yetenekleriyle de ön plana çıkan Honor akıllı giyilebilir 
ürünleri, aktif bir yaşamın kapılarını açarken günlük asistan olarak da görev alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor, aralarında Honor Watch GS Pro, Honor MagicWatch 2 ve Honor Band 
5’in de yer aldığı akıllı giyilebilir ürünleriyle günün yoğun temposuna ayak uydurmak isteyenlerin en büyük 
yardımcısı olmaya devam ediyor.

Şehirli maceracılara hem günlük hayatlarında hem de doğada birçok öne çıkan özellik sunan Honor Watch GS 
Pro, kapsamlı sağlık ve spor takibi sağlayan Honor MagicWatch 2, ha  f yapısı ve canlı ekranıyla rahat kullanım 
sağlayan Honor Band 5, farklı kategorilerde akıllı giyilebilir ürünleri kullananların öncelikli tercihi oluyor.

 - Doğanın sesine Honor Watch GS Pro ile kulak verin

25 güne kadar pil ömrüyle ayda bir şarj edilen, 14 farklı askeri testten geçerek dayanıklılığı onaylanan ve ‘Rotadan 
Dönüş’ gibi birbirinden farklı özelliklere sahip olan Honor Watch GS Pro akıllı saat, hem doğada hem şehirde 
hayatı kolaylaştırıyor. 100’den fazla farklı spor takibi, kalp ritmi takibi, SpO2 takibi, uyku ve stres takibi gibi sağlık 
konusunda kapsamlı yetenekleri de bulunan Watch GS Pro, gelen aramaları cevaplayabilme, müzik kontrolü, 
uzaktan deklanşör gibi özelliklerle de günlük yardımcı haline dönüşüyor. Akıllı saat, 3 farklı renk seçeneği ve 
uygulama üzerinden indirilebilen onlarca farklı saat görünümüyle tarza uyum sağlıyor.

devamı aa.com.tr‘ de...   
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GÜNDEM
Limak Enerji’den Çanakkale şehitleri anısına kısa  lm

Filmde, 25 Nisan 1915’teki Ertuğrul Koyu çıkarmasında 67 askeriyle İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını 
geciktiren Ezineli Yahya Çavuş’un Kıbrıs gazisi torunu Mustafa Canbaz konuk edildi.

Limak Enerji, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla ‘Yahya 
Çavuş’u konu alan bir kısa  lm hazırladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart 1915’te büyük bir mücadele örneği sergilenerek kazanılan zaferin 
sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın kaderini değiştirdiği belirtildi.

Kurum olarak, şehit ve gazilerin emaneti olan, nice kahramanlıklara tanıklık etmiş Anadolu topraklarını 
aydınlatmaktan onur duydukları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘Limak Enerji, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını 
feda eden tüm şehit ve gazileri anmak için özel bir kısa  lm hazırladı. Filmde, 25 Nisan 1915’teki Ertuğrul Koyu 
çıkarmasında 67 askeriyle İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş’un Kıbrıs gazisi 
torunu Mustafa Canbaz konuk edildi. Savaş sırasında ailesine göndermek için arkadaşına gaz lambası ışığında 
mektup yazdıran Yahya Çavuş’un canlandırıldığı  lmle 18 Mart Zaferi’nin ne denli fedakarlıklara sahne olduğu 
vurgulandı.’
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İÇİMİZDENİÇİMİZDEN
SURETLERİ FARKLI CANLAR 

Yaradılış ekseni, insanın sadece kendi var oluşuna saygı duymamızı bekliyor, oysa 
dünya üzerinde sayısız can’ın varlığı göz ardı ediliyor. Her geçen gün insan oğlu ka-
pitalist düzen içinde sürekli ihtiyaçları peşinde koşmakta, bu ihtiyaçlar çoğu zaman 
maddi, az zaman da manevi olarak ortaya çıkıyor.
 
Oysa var oluşumuz eksenimizde bizi diğer canlılarla uyum ve sevecenlik içinde 
yaşatacak şey merhamet ! 

Bugün kutsal kitapların hepsinde merhamet ince ince işleniyor, temel değerlerin 
doğumudur merhamet. Kişi, kendine merhamet edemediği için kendinden gayrı 
hiçbir canlıya da merhamet ağlarını ördüremiyor. 

Felse  k bir düşünüşün ardından söyleyeceklerim aslında çok net, sokak hayvanları 
için ve bize ihtiyacı olan tüm canlılar için emek verilecek alanlar var. Özellikle 
sokakta yüzüne bakmadan geçtiğimiz onlarca can, insan oğlunun bencilliği, 
merhametsizliği ve insanı vası  ardan uzaklaşması neticesinde acı çekiyor. Bazen 
bilinçsizce bazen de bilinçlice eziyet ediyoruz bizden gayrı ne varsa... 

Yaradılış ekseni, insanın sadece kendi var oluşuna saygı 
duymamızı bekliyor, oysa dünya üzerinde sayısız can’ın 
varlığı göz ardı ediliyor. Her geçen gün insan oğlu kapi-
talist düzen içinde sürekli ihtiyaçları peşinde koşmakta, 
bu ihtiyaçlar çoğu zaman maddi, az zaman da manevi 
olarak ortaya çıkıyor.
 
Oysa var oluşumuz eksenimizde bizi diğer canlılarla 
uyum ve sevecenlik içinde yaşatacak şey merhamet ! 

Bugün kutsal kitapların hepsinde merhamet ince ince 
işleniyor, temel değerlerin doğumudur merhamet. Kişi, 
kendine merhamet edemediği için kendinden gayrı 
hiçbir canlıya da merhamet ağlarını ördüremiyor. 

Felse  k bir düşünüşün ardından söyleyeceklerim aslında çok net, sokak hayvanları 
için ve bize ihtiyacı olan tüm canlılar için emek verilecek alanlar var. Özellikle sokakta 
yüzüne bakmadan geçtiğimiz onlarca can, insan oğlunun bencilliği, merhametsizliği 
ve insanı vası  ardan uzaklaşması neticesinde acı çekiyor. Bazen bilinçsizce bazen 
de bilinçlice eziyet ediyoruz bizden gayrı ne varsa... Onlar için yapılacak şeyler çok 
basit, öncelikle ön yargılardan arınmak gerekiyor, hayvanların amacı size zarar 
vermek değil, bulundukları alanlarını korumak nitekim onlara binalar içinde yer 
bırakmayan da biz değil miydik !

İkincisi, yardıma ihtiyacı olan hayvanlar için varsa maddi kaynak veteriner hekime götürmek, yoksa da ilgili bel-
ediye birimine haber vermek !
Üçüncüsü, onlar için düzenlenen etkinlik, sergi, panayır gibi faaliyetler noktasında farkındalık sahibi olup maddi 
manevi destek olmak ! 
Hatırlayın ! Onlar sessiz kullar.. İyi davranın. Sokak hayvanları ve tüm diğer hayvanlar sahipsiz değildir. İnsanın 
mücadelesi hayvanların varlığına karşı olmamalıdır. İnsanın mücadelesi, yaradılışının özüne sahip çıkarak sevgiyi 
tanımalı ve kendinden aciz olan tüm canlılara kol kanat gerebilmelidir. Unutulmamalıdır ki farkındalık insanı 
diğer canlılardan ayıran temel noktadır. Farkında olup da harekete geçememek konusunda ise biraz kendinizi 
sorgulamanızı temenni ederim!

LEVENT AYDIN

YAZAR
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İÇİMİZDEN
YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM...

HÜSNÜ KARABULUT

ABD öncülüğündeki Emperyalizm ve Kapitalizmin öncülüğünü yapan Ülkeler 
bugün bizi yok edebilme k için içimizdeki iş birlikçilerinide devreye sokarak, Ül-
kemizde algı operasyonları yaparak kısır sokak eylemleri ile   gündemi basit konu-
larla meşgul ederek bizleri uyutmak istiyorlar. Geçmişte de bizi yok edebilmek için 
bugün olduğu gibi o günde birlik olmuşlardı bugünde aynı oyunu oynamaya de-
vam ediyorlar..!

 Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 
bütün Devlet kurumlarımız ve bürokrasi dimdik ayakta olduğu gibi liderimizin 
de dik duruşu, ödün vermemesi, korkusuzca ve cesurca keskin kararlar alması, 
Hükümet Üyelerimiz ile uyum içerisinde olmasıda destan yazmamıza sebep oluy-
or. Ordumuzun Gözbebeği Hulusi AKAR Paşamızın önderliğindeki Türk Silahlı 
kuvvetlerimizde sınır ötesinde, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Libya’da, Suriye’de, Irak’da 
Katar’da, Somali’de destan yazıyor DESTAN..!
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu önderliğindeki Güvenlik güçlerimiz içeride ve 
dışarıda Terör örgütlerine nefes aldırmıyorlar. 

TÜRKİYE SÜPER GÜÇ O-LA-CAK..!! 

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Mevzubahis VATAN ise gerisi teferruattır” 
sözünden yola çıkarak Türk Milleti olarak etniksel, mezhepsel ve ideolojik 
ayrışmayı bir yana bırakmış, iktidar ve muhalefeti ile kenetlenmiştir. 

Bizler aynı Ülkede yaşıyor, aynı havayı teneff üs ediyoruz, gerektiğinde geçmişte, 
Kurtuluş savaşında, Çanakkalede,  Dumlupınarda olduğu gibi, Ülkemiz üzerine 
oynanan oyunu gördüğümüzde Emperyalizme, kapitalizme ve siyonizme karşı 
kenetlenmesini çok iyi biliriz.. Çünkü 83 milyon insanımız Ülkemiz üzerine oy-
nanan oyunu gördü, acıda, tasada kederde birlik olmayı biliriz. Bizler Türk Milleti 
olarak aynı kaderi paylaşıyoruz..

YA VAR OLACAK,
 
YADA YOK OLACAĞIZ..!!

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi;

YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM..!!
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İÇİMİZDEN

ELVEDA TANIK

E.EMNİYET MÜDÜRÜ

LEBALEB KONGRE...
Pandemi; 2019 yılının son aylarında, birçok ülkede hızla yayılmaya başladığında, 
vaka ve vefat sayısının artarak devam etmesi karşısında  yetersiz kalan sağlık 
hizmetleri nedeniyle hastane kapısında bekleyen hasta görüntüleri  endişeyle izleni-
yordu.

Vaka ve vefat sayısının  artmasını  engellemek için ülkeler arasında seyahat 
kısıtlamasından tutunda, maske, mesafe, karantina gibi buna benzer  birçok ko-
ruyucu tedbirlerin yanında ilaç ve  aşı çalışmalarına da başlatılmıştı. Birçok ülk-
ede bunlar olurken; Türkiye’de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam ekranlara 
çıkarak, bu virüs dolayısıyla vaka ve vefat durumunun  söz konusu olmadığı ama  
bu virüse karşı temizlik kurallarına uyulması gerektiği yönünde ki açıklamalarıyla  
yüreklere su serpiyordu. Diğer ülkelerde, vaka ve vefat  sayısı artarak devam ederken,  
Türkiye’de görülmemesi yönündeki açıklamalar her ne kadar insanları rahatlatmış 
gibi olsa da, insanlar bu durumu takip etmeye başladılar ve eczacı İhsan G’nin co-
rona virüsü nedeniyle  vefat ettiği haberini sosyal medya aracılığıyla duyurmayı 
başarmışlardı...

Bu durum karşısında kayıtsız kalamayan Sağlık Bakanı,  isim vermeden ilk ölümün gerçekleştiği açıklamasını 18 
Mart 2020 günü yapmıştı. O günden sonra  karantina ,maske, mesafe, temizlik gibi koruyucu tedbirlerin yanında  
sayıları her gün artan vaka ve vefat sayılarını da açıklamaya devam etti.
Her akşam ekranlara çıkarak bu virüsle ilgili uyulması  zorunlu olan yeni kuralları da açıklayan  Bakan’ın zaman 
zaman kendinin de bu kuralları ihlal ettiği görüntüleri eleştirilere konu oldu.

Restorantlar, cafeler, eğlence mekanları gibi buna benzer yerlerin faaliyetleri  durdurulurken, cenaze, düğün, asker 
uğurlama, gibi faaliyetler de, sosyal mesafeye dikkat etmeyenlere hatta evim olmadığı için sokaktayım diyene 
bile ceza yazılırken, Sağlık Bakanı’nın, sosyal mesafenin olmadığı cenaze merasimine katıldığı görüntüleri eleştiri 
konusu olduğu için “Öngöremedim” açıklaması yapsa da eleştirilerin hede  nden kurtulamamış ve inandırıcılığı 
kafalarda soru işaretleri oluşturmuştur.

Peki, AKP kongrelerine ne demeli? Her gün vaka ve vefat sayıları artarken görkemli kongre yapmak  doğru mu-
dur? Tabii ki değil! Aslında, ölmedik ayaktayız görüntüsü verilmek istenmiş ama  ayakta olup olmadıklarına halk 
karar verecek. Devalüasyon olmuş, Türk parası değer kaybetmiş,  pandemiye rağmen kongre salonu  lebaleb diye 
övünme meselesi yapılmasına haklı olarak tepkiler  çığ gibi artarak devam ediyor... Toplantı gösteri yürüyüşü yap-
mak isteyenlere pandemi bahanesiyle izin verilmezken, lebaleb kongrelere izin verilmesi adaletli midir?
 
Kuralları ihlal eden vatandaşlara ceza yazma yarışı devam ederken, bu kongrelerin ayrıcalığı mı var? Halkın 
sağlığını tehdit eden bu pandeminin yayılmasına neden olacak bu kongrenin yapılmasına  izin verenler ile kon-
greye katılanlar hakkında sadece ceza  yazmak değil  hastalığın yayılmasına ortam sağlamaktan haklarında  
yasal işlemlerin de yapılması gerekir. Devlet görevlileri, Anayasanın 10. Maddesine göre hiç kimse hakkında 
ayrımcılık yapmadan gereğini yapmalıdır.  Yapmadığı takdirde görevi kötüye kullanmış olurlar... Eğer bu işlemleri 
yapamıyorlarsa, istifa etmeleri gerekir.
 
Bu kadar kalabalık kongre ve 13 milyon üyenin olduğuyla övüneceklerine halkın dertlerini dinlenmiş olsalardı 
daha çok fayda sağlardı.  Birçok esnaf işyerini kapatmak zorunda kaldı. Dolayısıyla işsizlik ordusuna katılanlar 
oldu. Ülkenin birçok sorunu varken, sanki her şey yolundaymış gibi görkemli kongre yapılmasıyla  eriyen oy 
oranları mı artırılacak? Asla...
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İÇİMİZDEN
Artık yeter!...

SACİT CELAYİR

YAZAR

 Bunlar senaryo, bana bir şey olmaz demeyin sizin de başınıza gelebilir.
RAHMÂN VE RAHÎM OLAN ALLAH “EY AKIL SAHİPLERİ AKLEDİN! AKLINI-
ZI KULLANIN!”  diyor. Aklımızı kullanmalıyız. Nam-ı değer Corona – virüsün şakası 
yok. Dokunabildikleri arasında seçim yapmıyor. Dünyayı parmağında oynatıyor, 
yakaladığının ciğerini söküyor, nefes aldırmıyor, süründürüyor, sonunda öldürüyor. 
Süper güç, güçlü devlet, güçsüz devlet tanımıyor. Gururlu kibirli liderler vız geliyor.  
Kral, kraliçe, Prens, Prenses - dil, din - ırk, mezhep - Fakir, zengin - ünlü, ünsüz - kadın, 
erkek- güzel, çirkin ayırmıyor. Kimi yakalarsa tutup alıyor. Dünyayı gezerken insanların 
hazırladığı vizeye ihtiyaç duymuyor pasaport kullanmıyor. Doğu-Batı demiyor. Çizilen 
sınırları, örülen duvarları yıkıp geçiyor, kısaca sınır tanımıyor. İnsanoğluna unutmuş 
olduğu insanlığını ve sorumluluklarını hatırlatıyor.
Temizliğin ne kadar önemli, Tedbirin ne kadar gerekli, Sağlığın ne büyük hazine, İnsanın 
ne kadar aciz, Dünyanın ne kadar fani, Ölümün ne kadar yakın, Olduğunu.. 
İnsanoğlunun benlik, bencillik ve kibrini yerle bir ediyor. Süper gücüm, güçlü devletim 
ben istediğimi yaparım. Benim füzelerim, atom bombalarım, nükleer silahlarım var. 
İstersem sınırları yeniden çizer, ülkelerin liderlerini satın alır, halklarına zulmederim 
diyenmağrur ve medeni Batı’nın bütün kalelerine, saraylarına hatta evlerine giriyor. Ül-
kelerinden dışarı çıkmalarına izin vermiyor, onları kendi içlerine hapsediyor… 

Servet ve nimetle şımarmış elebaşlarını, saltanat sahiplerini ve ülkeler-
ini yerle bir ediyor. İnsanlığa kan kusturmak için haince kurdukları 
düzenlerinin / sistemlerinin altını üstüne getiriyor. Ekonomilerini ye-
rle bir ediyor.
Korona ; insanoğlu siz güçlü değilsiniz.  Dünya’nın kontrolü sizde 
değil. Dünya’yı yöneten, sizleri yaratan biri var diye hatırlatıyor. 
İnsanlar virüsün adını Covid-19 salgını diye koydular. Virüs doğal mı, 
yapay mı diye tartıştırıyorlar. Amerika’da mı, Çin’de mi üretildi diye 
hedef saptırıyorlar. Bunlar çok ta önemli değil. Ağzı olan konuşuyor. 
Virüs doğal olsa, yapay olsa ne olur. Amerika’da ya da, Çin’de üretilse 
ne olur. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar misali. 
Rûm Suresi - 41 . Ayette yaratan ALLAH; İnsanların kendi elleriyle 
yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece 
Allah - dönüş yapsınlar diye - işlediklerinin bir kısmını onlara 
tattırıyor. İnsanlık uyarılıyor. Kimin ne ürettiği, nerede ürettiği değil, 
insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden demesi önemlidir. 
Dijital Uygarlık, Bitnation, Blockchain, Kripto para, Hacķlenebilir 
insan, Robot insan, Nötr insan, Smart şehirler, 4.Sanayi Devrimi, 
Küreselizm, Singularity, Transhumanizm gibi senaryolar yazılmakta, 
yorumlar yapılmaktadır. Yazılan senaryolar, yapılan yorumların hepsi 
gerçek te olabilir.Çünkü bundan önce de Kuş gribi, Domuz gribi, Kırım 
Kongo Kenesi gibi vakalar yaşanmış, konunun uzmanları bunlardan 
bazılarının biyolojik saldırı olduğuna dair görüşler ortaya koymuştur.  
Bunlar da gerçek olabilir. Önemli olan yaratanAllah’ın insanlığa
uyarısına bakalım.” İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.” Yani düzeni 
bozmayın. Düzenimi ellerinizle bozarsanız bedelini ağır ödersiniz diyor. Yapılan senaryoların tamamı gerçek olsa bile 
insanlık elleriyle yapıp ettiklerinden ( zulme dur demediklerinden ve Dünya’nın doğal düzenine yaptıkları kötülüklerden ) 
dolayı kendi kendini yok ediyor. Şu an senaryolarla vakit kaybetme zamanı değil. Corona – virüs sevdiklerimizi elimizden 
almadan, aile yuvalarımız dağılmadan, hayat ağacı çocuklarımız yetim kalmadan uyarılar dikkate alınmalı. İnsanlık olarak 
bireysel tedbirleri almalı, temizlik kurallarına uymalı, mesafeleri korunmalı sağlıklı yaşamalıyız. 
Virüs başladığı günlerde sağlıkçılara destek için pencerelerden, balkonlardan alkışlar sunuldu. Dün unutuldu, alkışlar unu-
tuldu. Bugün sağlıkçılar acımasızca eleştiriliyor. Bazı kendini bilmezler hayat kurtarmak için çırpınan canla başla çalışan 
sağlıkçılara şiddet uyguluyor. Yazıklar olsun. İyilik yapana kötülük yapılmaz.  Sayın sağlık bakanı Fahrettin KOCA’ ya, bilim 
kurulunda görev yapanlara, hayat kurtarmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı canı gönülden teşekkür ediyoruz.
Sorumluluk sahibi herkese çağrımızdır.Zorunlu olmadıkça evde kalmalı, maske - mesafe - temizlik kurallarına uyulmalı, 
bireysel tedbir alınmalıdır.  Corona – virüsten ve hastalıklardan uzak sağlıklı günler dileriz. 
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İÇİMİZDEN

TUĞTİGİN ŞEN

Emekli Albay
Araştırmacı Yazar

KORONA VİRÜSÜNÜ SORGULAMA ZAMANI GELDİ
   İkinci Dünya Savaşında daha 17 yaşında iken bir kamikaze olarak görev alan 
Kazuo Odachi adlı bir Japon 93 yaşına geldiğinde şöyle demiştir. 

“Vatanseverliği suiistimal edilmiş bir grup genç adamdık” 
     Japonlar intihar saldırılarında görev alan ve savaşın kaderini hayatlarını feda 
ederek değiştirmeye çalışan pilotlarına kamikaze adını vermişlerdir. Aslında bu 
Japon kamikazenin sözü insanlığın yaşadığı son dönem Korona Virüsü sürecinin 
sorgulanmamıza vesile olmuştur.  
1939’dan 1945 yılına kadar süren İkinci Dünya Savaşından sonra dünyadaki 
savaşları bitirmek için Birleşmiş Milletler( BM )kurulmuştur.  BM’nin bir kolu olan 
ve sözde savaşları bitirmek için görev yaptığı iddia edilen Güvenlik Konseyi on beş 
ülkeden oluşmaktadır. Bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto 
yetkisine sahiptir. 
Bu ülkeler Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dır.     Ama Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ve veto yetkisine sahip olan Amerika, Rusya, 
Çin, İngiltere ve Fransa savaşları ve vahşeti hiçbir zaman durduramamıştır.

    İkinci Dünya Savaşının bittiği 1945’ten 2000 yılına kadar olan çatışma ve savaşlarda yaklaşık 41 milyon kişinin 
öldüğü tespit edilmiş. 2000 yılından sonra ise kamuoyuna yansıyabilen diğer araştırmalardan bir kısmına göre 
sadece son 10 yıldaki savaşlarda 2 milyon çocuk ölmüş. 6 milyon çocuk sakat kalmış. 12 milyon çocuk evsiz, 1 
milyondan fazla çocuk öksüz veya yetim kalmış. 10 milyon çocuk psikolojik sarsıntı geçirmiş ve on binlerce çocuk 
tecavüz ve işkenceye uğramış. Bu vahşet rakamları Cornell Üniversitesi’nde Milton Leitenberg’in 2006 yılında 
yapmış olduğu “20. Yüzyıldaki Çatışma ve Savaşlarda Ölüm”  isimli çalışmada sunuluyor.
    Bugün dünyada 2000 yılında yapılan diğer çalışmalara göre, sadece bir dakikalık askeri harcamaya 1,9 milyon 
dolar ayrılıyor. Yani herhangi bir yerde 2 saatlik zamanda 230 milyon dolar silahlanmaya gidiyor. Küresel şiddetin 
bir yıllık bedeli ise tam 13,8 trilyon dolar. 
    Acaba bu beş devlet Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa bu vahşeti niçin durduramamıştır diye sorduğumuzda 
önümüze başka bilgiler geliyor.
   Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün ( SIPRI ) 2011 yılı dünya silah ticareti tablosuna göre; 
son 200 yıllık dünya tarihi içinde dünyaya en çok silah satan ülke isimleri içinde, Amerika,  Rusya, Almanya, 
Fransa ve İngiltere ilk beş içinde yer alıyor.  
   
  SIPRI’nin en son açıkladığı rapora göre dünyanın şu andaki en büyük silah ihracatçıları sırasıyla Amerika, 
Rusya, Çin, Fransa ve Almanya. Şu andaki dünyadaki silah satışlarının %74’ü bu beş ülke tarafından yapılıyor. 
Amerika’nın küresel silah ticaretindeki payı % 33’ü buluyor. Rusya’nın silah satış pazarındaki payı %23, Çin’in  
%6.3, Fransa’nın %6, Almanya’nın payı %5.6 
   Şimdi 2021 yılına geldiğimizde Korona Virüsü ile birlikte tüm dünyada ilaç satışlarının silah satışlarını geçmeye 
başladığı basında yer almaya başladı.
   Şimdi bu yeni bilgilerle insanoğlu olarak başka düşünceler geliyor ve sorgulamaya başlıyoruz.
   Acaba Korona Virüsü devletlerin yeni bir savaş ve para kazanma yolu mu?
   Japon Kazou, ancak 17 yaşından 93 yaşına geldiğinde İkici Dünya Savaşında yaşadığı süreç için “Vatanseverliği 
suiistimal edilmiş bir grup genç adamdık” demişti.  Artık Korona Virüsünü sorgulama zamanı geldi. Japon Kazou 
gibi 93 yaşına gelmeyi beklemenin insanlık olarak zamanı ve değeri yok.
   Acaba şimdi tüm dünya insanlığı ve insanlık değerleri Korona Virüsü ile bazı güçler tarafından suiistimal mı 
edilmektedir?
   Artık Korona Virüsünü sorgulama ve bu Virüsün kaynağı ile birlikte kendisini bitirme zamanı geldi.
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Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’nin tanıtımı Mardin’de 
yapıldı

GÜNDEM

Mardin’de 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 tanıtıldı.

Mardin’de 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 Yaratan-
lar Zirvesi’nin tanıtım yapıldı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, kolejin Mardin 
kampüsünü ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından düzenlen toplantıda konuşan Özlem Dağ, Türkiye’de salgın döneminde bir yılın geride kaldığını 
hatırlatarak, süreçten en çok etkilenenlerin başında eğitim ve sağlık alanının geldiğini, bu süreçte yoğun çaba har-
cayan bütün öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanlığını kutladıklarını söyledi.

Sağlıkçıların ön cephede savaştığını ancak onlar kadar öğretmenlerin de bu cephede en önde yer aldığını aktaran 
Dağ, şöyle konuştu:

‘Sadece bugünü değil, yeni nesilleri yarına da taşıyabilmek için önemli bir görev omuzlarında. Bahçeşehir Koleji 
olarak bu süreçte dijital eğitime hazırlığımızla ki 12 yılı aşan bir tecrübemiz var. Aslında bu sürece ‘çalışkan öğrenci’ 
olarak başladık. Bahçeşehir Koleji’nde aynen ülkemizdeki hızlı re  eks gibi hızlı bir re  eks verildi. Öğrencilerimiz 
eğitim-öğretim sürecine dijital platformlarda öğretmenlerimizle birlikte devam etti.’

devamı aa.com.tr‘ de...   
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Akbank “cinsiyet eşitliği” araştırmasında öncü oldu

GÜNDEM

Akbank Yönetin Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Din-
çer, “Türkiye’nin geleceğini yaratmada üzerimize düşen 
sorumluluğun bilinciyle cinsiyet eşitliğiyle ilgili veriler-
imizi ve uygulamalarımızı,paydaşlarımızla en şeff af şekilde 
paylaşmayı hede  iyoruz” dedi.

Akbank, Offi  cial Monetary and Financial Institutions Forum 
(OMFIF) tarafından yapılan cinsiyet eşitliği araştırmasında, 
bankalar arasında ilk 5’te yer alırken, gelişmekte olan piyasaların 
en iyisi seçildi.

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, küresel  nans 
piyasalarındaki en iyi politika ve uygulamaları teşvik etmek 
amacıyla kurulan OMFIF, uluslararası düzeyde önemli bir ref-
erans noktası olarak kabul edilen ‘Gender Balance Index (Cinsi-
yet Dengesi Endeksi)’ araştırmasının 2021 sonuçlarını açıkladı.

Bu yıl dünyanın öncü bankalarının da dahil edildiği endekste 
Akbank, bankalar arasında ilk 5’te yer alırken, gelişmekte olan 
piyasaların en iyisi seçildi.

devamı aa.com.tr‘ de...   

‘Eşitlikçi ve kapsayıcı uygulamalarımızın uluslararası kurumlarca tasdik edilmesinden gurur duyuyoruz’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, sürdürülebilirliği iş 
stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde öncelik verdikleri dört temel değer alanından biri olan ‘insan ve toplum’un, 
çeşitlilik ve kapsayıcılık faaliyetlerini içerdiğini ifade eden Sabancı, şunları kaydetti:

‘Akbanklıların farklı bireysel özelliklere sahip olduğunun bilincinde olarak cinsiyet ve fırsat eşitliği konularındaki 
çalışmalarımızı önceliklendiriyoruz. Bireysel özelliklerden bağımsız, tamamen uzmanlık ve yetkinliklere odaklı 
süreçler işletiyor, belirlediğimiz hede  er doğrultusunda yaptığımız kapsamlı ölçümlerle uygulamalarımızı 
değerlendiriyor, iyileştirme gerektiren alanlarda da çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Farkındalık oluşturma gay-
retimizin, taahhütlerimizin ve eşitlikçi, kapsayıcı uygulamalarımızın uluslararası kurumlarca tasdik edilmesinden 
gurur duyuyoruz. 

İnsan kaynaklarında cinsiyet oranını yakından takip ediyoruz. Akbanklı kadınlar kendilerini ispatlıyorlar, sadece 
sektörümüzde değil her alanda rol model oluyorlar. Çalışma arkadaşlarımızın yüzde 53’ü kadınlardan oluşuyor, 
bire bir müşteri teması olan ekiplerimizde bu oran yüzde 56. Önümüzdeki dönemde daha da fazla konuşacağımız 
teknoloji üretimindeyse bu oran yüzde 40. Bu, dünya standartlarına göre çok yüksek bir oran. Üst düzey yönetici 
pozisyonlarımızın önemli bir kısmının da kadın çalışanlarımızdan oluşmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz.’
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İÇİMİZDEN
ASABİYET(IRKÇILIK) BİR HASTALIKTIR

YILMAZ YURTSEVER

“O’nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de: Gökleri ve yeri yaratması, 
lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan 
kimseler için ibretler vardır.” (Rum, 30/22)
    “Arap’ın, Arap olmayana üstünlüğü yoktur, Ancak takva hariç.”
(Hz. Muhammed sav)
    Milliyetçilik hayatınızda tanımadığımız insanlardan nefret etmekten başka bir 
şey öğretmez, Kişiyi durup durduğu yerde hak etmedikleriyle övünüp durur.
   Irkçılık toplum bünyesindeki ciddi hastalığın keskin bir belirtisidir. Özellikle 
dini inancın yitirildiği veya zayı  adığı-bozulduğu durumlarda oluşur. Mane-
vi değer ve sembollerin etkisizleştirildiği ortamlarda insan maddi dinamikleri 
kutsallaştırma eğilimi gösterir. Manevi değer yokluğunu ve tatminsizlik boşluğunu 
doyurma amacıyla manevi alan duyguları, diğer alana kayma gösterecektir.    Bu 
ise insanın, Yöneldiği maddi dinamiklerin veya varlıkların kutsanması sonucuna 
götürmektedir.

“O’nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de: Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin 
farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır.” (Rum, 30/22)
    “Arap’ın, Arap olmayana üstünlüğü yoktur, Ancak takva hariç.”
(Hz. Muhammed sav)
    Milliyetçilik hayatınızda tanımadığımız insanlardan nefret etmekten başka bir şey öğretmez, Kişiyi durup 
durduğu yerde hak etmedikleriyle övünüp durur.
   Irkçılık toplum bünyesindeki ciddi hastalığın keskin bir belirtisidir. Özellikle dini inancın yitirildiği veya 
zayı  adığı-bozulduğu durumlarda oluşur. Manevi değer ve sembollerin etkisizleştirildiği ortamlarda insan maddi 
dinamikleri kutsallaştırma eğilimi gösterir. Manevi değer yokluğunu ve tatminsizlik boşluğunu doyurma amacıyla 
manevi alan duyguları, diğer alana kayma gösterecektir.    Bu ise insanın, Yöneldiği maddi dinamiklerin veya 
varlıkların kutsanması sonucuna götürmektedir.    Böylece ırkçılık bir üst anlam eşliğinde manevi değerlerin 
zayı  adığı ortamda yer yer manevi değerlere karşı tez olarak şekillenir. Eski bürokratlardan Lord Lothian’ın 1938 
yıllarında söylediği doğruydu. “Dinin gerilemesi ahlâk ve dinî esasların değerini yitirmesi sonucunda milliyetçilik 
ve ırkçılık kefesi ağır basmaya başladı.”
    
Irkçılık, Kan davası, her türlü asabiyeti ayakları altında ezen bir peygamberin ayakları altından alıp, Peygamber 
ayağı değmiştir kutsaldır diye, Bu söyleme tuhaf anlamlar yükleyen bir ümmettin tuhaf fertleri olduk..!!Üstünlüğün 
ölçüsüne ırk elbisesi giydirdik.

İşte bu yüzden ümmet söylemlerimiz karşılığını bulmuyor.!
İşte bu yüzden kemiyet key  yet dengesi bozuluyor.
İşte bu yüzden bu ümmet kavramı sınırları aşıp enternasyonal olamıyor.
İşte bu yüzden empatiyi unuttuk, Dünyayı kendi mikrokosmozumuzdan okuyoruz.
İşte bu yüzden hep kırılmaya müsait dallar oluverdik.
İşte bu yüzden duyarsızlığı Ahlak edindik.
İşte bu yüzden iplerimizi İT’ler göğüsledi.
İşte bu yüzden El-Emin olarak tarihe damga vuran bir peygamberin yüzsüz ve itibarsız üniteleri olduk.
İşte bu yüzden zalimle uzlaştık, Mazlumdan uzaklaştık.
İşte bu şekilde zulmü meşrulaştırdık, Mazlumu dilsiz kıldık.
İşte bu yüzden Adaleti ayakta tutan değil, Adaveti esas aldık.
İşte bu yüzden akletmeyi bırakıp, Akılsızlığın ahmakları olduk ve Şükrün haksız Şakirleri olduk.
İşte bu yüzden Hurafeler üzerinden Nifakın iki yüzlü müdavimleri olduk.

                                                                                                                        
devamı simgedergi.com.‘ da...                                                                                            
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İÇİMİZDEN

MURAT ALTUN

YAZAR

TARAF MISINIZ ?
Ülke sınırları içerisinde birbiriyle boğuşan takımlarımız yüzünden, futbolumuz 
can çekişiyor. Yönetemeyenlerin denetlenmediği, hatta yönetemediğini bildikleri 
halde buna müsaade edildiği bir düzende izliyoruz olan biteni. Sözde kimsenin 
gözünün yaşına bakmayacaklardı... Adı sanı duyulmamış takımlar Avrupa 
kupalarında boy gösterirken, Koskoca kulüpler iç transferde birbirine giriyor, 
şımarık tara ar avutuyor... Kendinizi ve karşınızdakileri kandırmaya devam edin, 
aferin size! 

En baştaki satırlarımda Türkiye Futbol Federasyonuna seslendim çünkü kağıt üz-
erinde muhatap onlar. Liyakat sahibi olmadıkları için bir beklentim yok, itimadım 
da yok! Bundan sonraki satırlarda, spor bakanlığına sesleneceğim. Takipteyim, 
ana branşları geçtim, yüzme ve satranç dahil, ülkemizde yaygın olmayan curling 
ve hokey konusunda da başta gençlere ve sporu yapmak isteyenlere destekleri var. 
Burada haklarını vereyim. Umarım futbol sahalarının zeminleri konusunda da ci-
ddi ilgi gösterilir ve ihmallere de gerekli yaptırım uygulanır.

Bu ülkenin, tüm branşları katarsak en çok dikkat çeken müsabakası, futboldan 
Fenerbahçe - Galatasaray maçıdır. Hayat normal seyretse bile, maç saati insan 
bulamazsınız dışarıda. Lakin 6 şubat günü, bir insanlık suçu işlendi Kadıköy Ülker 
stadyumunda. Merak ediyorum; o insanlar sokağa çıkma yasağı varken stadyuma 
nasıl geldi? Sayın bakan, Galatasaray tarafında bulunanlara küfreden, hatta üstler-
ine tükürenlere nasıl ve neden müsaade etti? Diyelim ki o an karmaşa olmasın diye 
müdahale edilmedi, peki maçtan günler geçmesine rağmen, bu konu hakkında 
kamuoyu vicdanı açısından neden tek bir tane bile demecini görmedik? Aynısı 
Beşiktaş Fenerbahçe maçında da meydana geldi yine ses yok. Konuk takım aynı 
suçu işlediği için ses edemedi!

Şimdi başka bir yere geleceğim. 22.10.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Fen-
erbahçe derbisinde, ev sahibi tara arları bir Rocky  gürlü kareogra   yapmıştı. 
Maçtan sonra enteresan bir gündem yaratıldı ve bu kareogra   fetö yapılanmasına 
bağlandı, devlet yerkilileri tarafından soruşturma açıldı! Kesinlikle paranoyaklıktı 
ve Galatasaray camiasına büyük ayıp edildi...

İki tane farklı olaya dem vurdum. Galatasaray kareogra  sine soruşturma açan-
lar, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumunda gözleriyle şahit olduğu duruma ses 
çıkarmıyorsa, insanların aklında soru işareti oluşur. Şimdi soruyorum; siz taraf 
mısınız? Ses çıkarmazsanız öyle kabul edeceğiz. Yok değilseniz, bu suç hakkında 
somut bir işlem yaptığınızı görmek isteriz. Ülkenin en büyük camiaları karşısında, 
böyle bir çi e standart ile anılmak, hoş olmasa gerek! Galatasaray camiasının 
güvenini kaybetmek istemezsiniz değil mi? Galatasaray camiasına başka ayıp, 
yaşananlar hakkında sizden önce dava açmasıdır. Uzun süre geçmesine rağmen 
hala beklentideyim, sonuçta spor bakanlığı çatısından bahsediyorum. Gelişmeleri 
takip edeceğiz. Bakalım vicdanları rahatlatacak gelişmeye şahit olacak mıyız? 
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Dergilik’te podcast dönemi başladı

GÜNDEM

Dijital yayıncılık platformu Dergilik’te sesli makalelerden sonra şimdi de podcast yayınları kullanıcılarla 
buluşuyor

Dijital yayıncılık platformu Dergilik’te sesli makalelerden sonra şimdi de podcast yayınları kullanıcılarla buluşuyor.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, sağlıktan yaşama, teknolojiden  nansa, dekorasyondan eğlenceye ka-
dar farklı konularda binlerce yayına kolayca erişim imkanı sunan Dergilik uygulamasına yeni eklenen podcast 
bölümü sayesinde kullanıcılara sunulan içerik daha da zenginleşiyor. Uygulama içinde yer alan bilgi yarışması ile 
de kullanıcılara GB hediyeleri dağıtılıyor.

Dergi, gazete, haber ve sesli makale içerikleriyle milyonlarca kişinin medyayı ve gündemi takip ettiği bir buluşma 
merkezi olan Dergilik’te 2020 yılı boyunca 60 milyondan fazla yayın okundu ve 2 milyon sesli makale dinlendi.

Değişen medya tüketim dinamiklerine uygun olarak yenilikçi özelliklerle geliştirilmeye devam edilen Dergilik 
platformuna eklenen podcast dinleme özelliğiyle birlikte kullanıcılara oldukça zengin bir deneyim sunuluyor.

Dergilik uygulamasına yeni eklenen podcast kanalları arasında en çok dinlenenler Kitapsız Edebiyat, Fortune 
Türkiye, e-Gönüllü, Organik Beyinler, Altın Bilezik ve Sinematris oldu.

En çok dinlenen ilk üç podcast bölümü ise sırasıyla E-gönüllü kanalından ‘Hadi 1 Gönüllü Tanıyalım-Nancy 
Güzeliş’ bölümü, Fortune Türkiye kanalından ‘Fortune 500 Zirvesi Fortune Globali Ağırladı’ bölümü ve Kitapsız 
Edebiyat kanalından ‘Küçük Prens’ bölümü olarak belirlendi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: TOGG, pek çok 
rakibini geride bırakma iddiası taşıyor

GÜNDEM

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun 
(TOGG) doğuştan elektrikli araç teknolojilerine yönelerek pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıdığını 
bildirdi.
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Genç MÜSİAD tarafından “Yarını Bugünden Fark Et” temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kon-
gresi (UGİK) devam ediyor.

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin son 18-19 yılda ortala-
ma yıllık büyümesinin yüzde 5’in üzerinde olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde bu rakamın yüzde 4 seviyesinde 
olduğunu söyledi.
Türkiye’de 200’den fazla üniversitenin teknoloji girişimlerine yönelik hızlandırma programının ve 80’den fazla 
teknoparkın bulunduğunu, teknoparklarda 6 binden fazla şirketin ve sturtup’ın yer aldığını dile getiren Kacır, 
bugüne kadar 40 bine yakın Ar-Ge projesinin tamamlandığını, 10 bin projenin devam ettiğini, yüksek teknolojili 
ihracatın 6 milyar dolara ulaştığını anlattı.
Kacır, 2000’in başlarında 400 olan yıllık patent başvuru sayısının 8 binlere yaklaştığını kaydederek, 2005’te 49 bin 
olan toplam Ar-Ge personel sayısının 2019’ta 183 bine çıktığını bildirdi.

Ar-Ge’ye ayrılan payın artışıyla ilgili bilgiler veren Kacır, “Dolayısıyla artık Türkiye özel sektörün öncülüğünde 
Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir ülke haline geldi. Değişim çok hızlandı.” diye konuştu. 

“Türkiye, savunma sanayisinde adeta destan yazdı”

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi’nden değinerek, bu hareketin bir yönüyle tam 
bağımsızlık için geliştirilmesi gereken ürünlerin mutlaka yerli ve milli olarak geliştirilmesini ve dünyaya ihraç 
edilmesini kapsadığını söyledi.



Şiddet gören kadın destek görmediğinde kendini suçlayabiliyor
Medicana International İzmir Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, “Yaşadığı şiddeti paylaşan 
kadın, yeterli desteği görmediğinde içine kapanıyor, gördüğü şiddetin kendi suçu olduğunu düşünmeye 
başlıyor” dedi.

GÜNDEM
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Medicana International İzmir Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Burçin 
Deniz, yaşadığı şiddeti paylaşan kadının, yeterli desteği görmediğinde 
içine kapandığını, gördüğü şiddetin kendi suçu olduğunu düşünmeye 
başladığını belirterek, ‘Fiziksel şiddet sonrası ruhsal ve bedensel trav-
ma yaşayan kadınlar kendi içlerinde savaş vermektedir ve genellikle 
yaşadıkları şiddeti maskeleme eğilimi gösterir.’ açıklamasında bulundu.

Deniz, Medicana International İzmir Hastanesi’nden paylaşılan 
açıklamasında, kadına yönelik son günlerde artan şiddet olaylarının 
kadınlarda bıraktığı etkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşadığı şiddeti paylaşan kadının, 
yeterli desteği görmediğinde içine 
kapandığını, gördüğü şiddetin 
kendi suçu olduğunu düşünmeye 
başladığını ifade eden Deniz, ‘Fizik-
sel şiddet sonrası ruhsal ve beden-
sel travma yaşayan kadınlar kendi 
içlerinde savaş vermektedir ve genel-
likle yaşadıkları şiddeti maskeleme 
eğilimi gösterir.’ açıklamasında bu-
lundu. Deniz, ‘Özgüven kaybı gibi 
yaşadığı ruhsal problemler bir tarafa 
 ziksel şiddetin bedeninde bıraktığı 

izleri gizlemek için sosyal yaşamdan
uzaklaşma eğilimi gösterebilir. Kadının davranışlarını korkuya dayalı 
olarak kontrol etmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla kullanılan kaba 
kuvvetin, kadınların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri kaçınılmazdır.’ 
ifadelerini kullandı. 

‘Etkili baş etme yöntemi olarak uzaklaşma ve aile desteği görülmektedir’

Kadınlar bu durumda, şiddetin kendi suçu olduğu düşüncesine kapılabildiğini 
ve boyun eğici yaklaşım sergileyebildiğini aktaran Deniz, ‘Ayrıca şiddet uygu-
layan erkeğin şiddetin sorumlusu olarak kadını göstermesi kadının kendini 
suçlamasına yol açar. Şiddete maruz kalan kadınlarda stresle olumsuz baş etme 
yöntemi olarak kendini suçlama ve sosyal geri çekilme görülürken, etkili baş 
etme yöntemi olarak uzaklaşma ve aile desteği görülmektedir.
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 Kadınlar, sosyoekonomik durum, şiddet algısı, 
evlilikle ilgili geçmiş yaşam öğretilileri ned-
eniyle şiddetin tolere edilebilir bir durum 
olabileceği düşüncesinde olabildikleri için et-
kili baş etme yöntemlerini kullanamayabilirler.’ 
değerlendirmesinde bulundu.

‘İntihar eğilimi de görülebiliyor’

Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, şiddet mağduru kadınlarda yoğun biçimde yalnızlık, korku, 
çaresizlik, endişe, ö e, utanç, huzursuzluk, ümitsizlik, suçluluk gibi duyguların hakim olduğunu 
belirterek, şunları kaydetti:

‘Yaşadıkları sorunlarla baş edemediklerinde kadınlarda akut stres bozukluğu, travma sonrası stres 
bozukluğu, sosyal geri çekilme, anksiyete bozuklukları, alkol ve madde bağımlılığı, depresyon, 
uyku bozukluğu, gibi birçok ruhsal sorunla birlikte intihar eğilimi de görülebilmektedir. 

Ruhsal sorunlar dışında kadınların stresle başa çıkma, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, 
kendilik değerinin yükselmesi, şiddet algısının değerlendirilmesi, şiddetle ilgili farkındalık kazan-
mak ve sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla da psikolojik destek almaları önerilmektedir.’



58 MART 2021 
 YENİ SAYI : 32

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nden milli sporculara yüzde 100 burs 
desteği

GÜNDEM

İTÜ ETA Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Yüzmede, atletizmde, her branşta sporculara destek 
oluyoruz. Yetenekler eğitime devam edebilecekler. Eğitim sorumluluğumuz ile de örtüşen bu burs, ülkeye 
hizmettir” dedi

 İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, her branşta 
sporculara destek olduklarını belirterek, ‘Yetenekler eğitime devam edebilecekler.        Eğitim sorumluluğumuz ile de 
örtüşen bu burs, ülkeye hizmettir.’ ifadelerini kullandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının daha önce 52 vakıf üniversitesi ile 
sağladığı mutabakat, 11 okul ve 3 özel öğretim derneğiyle de imzalandı. Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği 
Protokolü’nün imzalanması ile milli sporculara, ortaöğretim ve lisede de yüzde 100 burs imkanı sağlanmış oldu.       

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, pandeminin hem olimpiyat oyunlarının hem de Avrupa Futbol Şampiyonası’nın erte-
lenmesine neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

‘Pandeminin zorunlu kıldığı online ve hibrit eğitim sürecinde, sportif içerikler de özenle oluşturuldu ve uygulandı. 
Elbette hedef, nesiller boyu başarılı olmak ve sağlıklı yaşamak.

Sporcu çocuklarımıza üretilen bu destek, başarıya ödül değil, teşvik etmek içindir. Biz kurum olarak, okul mu, 
spor mu ikilemini yaşatmayan anlayışı sergiliyoruz. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak voleybolda, basketbolda 
dünya şampiyonlukları yaşamış bir geleneğe sahibiz. Yüzmede, atletizmde, her branşta sporculara destek oluy-
oruz. Yetenekler eğitime devam edebilecekler. Eğitim sorumluluğumuz ile de örtüşen bu burs, ülkeye hizmet-
tir. Türkiye artık bir spor ülkesidir. Yeteneklerin heba olmaması için fırsat eşitliği açısından da çok anlamlı bir 
çalışma. Eğitim-spor bütünlüğü, artık yurt dışında gördüğümüz örnekler ile sınırlı değil. Bu yenilikçi program, 
çocuklarımızın, her alanda olduğu gibi sporda da dünyayla yarışına önemli katkı sağlayacaktır.’
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Diyarbakır annelerinden Çağmar: Mücadelemize devam 
edeceğiz

GÜNDEM

Oğlu Yavuz için Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılan Çağmar, “Oğlum gelene kadar buradan 
gitmeyeceğim. Mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da başlattığı otur-
ma eylemi 584’üncü gününde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler-
den Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz için eyleme katıldığını belirtti. Evladının Sakarya’da üniversitede okuduğu sırada 
kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Çağmar, tüm aramalarının sonuçsuz kaldığını aktardı.

“Oğlumu HDP kaçırdı, HDP’den istiyorum.” diyen Çağmar, evladını aramak için doğru adreste olduğunu söyledi.
Çağmar, “Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Mücadelemize devam edeceğiz.” diye konuştu.
Kızı Zührete için eylemini sürdüren Cavreş Durak da Kürtçe yaptığı konuşmada, 7 yıldır evladından haber 
alamadığını söyledi. Evladının çocuk olduğunu ve kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Durak, “Kızımı 
HDP götürdü, HDP’den istiyorum. Yavrumu getirsinler.” dedi.

Kızının güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Durak, “Kızım anneni görüyorsan gel. Korkma, devletine, anne 
ve babana kavuş.” ifadelerini kullandı.
Oğlu Emircan için eylemini devam ettiren Lokman Çi çi de evladının 14 yaşındayken HDP ve PKK tarafından 
dağa kaçırıldığını aktardı.

Oğlunu HDP’den istediğini dile getiren Çi çi, şöyle konuştu:

“Eylemimize devam ediyoruz, devam edeceğiz. Oğlum gelene kadar evime dönmeyeceğim. Terör örgütü PKK 
ve HDP’yi lanetliyorum, artık yeter. Annelerin ve babaların gözyaşlarının dinmesini istiyorum. Allah yar ve 
yardımcımız olsun.”

Çi çi, “Bütün çocuklara sesleniyorum, yuvanıza dönün, o köstebek yuvalarından kurtulun.” diye konuştu.
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LifeStart, hayvanların verimliliğini artırırken üreticilere zaman 
ve maliyet tasarrufu sağlıyor

GÜNDEM

Trouw Nutrition Genel Müdürü Öğüt Köse, “LifeStart içerisindeki buzağı, koyun ve keçi mamalarımız ile 
civciv yemlerimizin yanı sıra, Sprayfo buzağı başlangıç yemi ile sektöre sağladığımız katma değeri artırarak 
devam ettirmeyi hede  iyoruz” dedi
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 Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve 
akuakültür balık yemi alanında faaliyet gösteren 
100 yıllık Nutreco’ya bağlı Trouw Nutrition Tür-
kiye, hayata geçirdiği LifeStart konsepti ile çi lik 
ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme 
ve üretim performansını bilimsel ve sürdürülebilir 
yöntemlerle geliştirmeyi amaçlıyor. 
Trouw Nutrition Türkiye açıklamasına göre, gün 
geçtikçe artan dünya nüfusunun et, süt ve yumurta 
gibi temel besin ihtiyacını sağlıklı ve sürdürül-
ebilir bir biçimde karşılayabilmek için hayvancılık 
sektörüne büyük bir rol düşüyor. Sektörde faali-
yet gösteren hayvan yetiştiricileri ise hem talebi 
karşılayabilmek hem de giderlerini kontrol altında 
tutabilmekte zorlanıyor.

Trouw Nutrition Türkiye, inovatif bir çözüm olarak hayata geçirdiği LifeStart konsepti ile çi lik ve kümes 
hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansı kalitesini bilimsel yöntemlerle geliştirerek genetik 
potansiyellerini en üst düzeye çıkarıyor.

Sürdürülebilir hayvancılığı odağına koyan Trouw Nutrition Türkiye’nin geliştirdiği LifeStart konsepti içerisinde 
yer alan buzağı, koyun ve keçi mamaları ile civciv ve buzağı başlangıç yemleri sayesinde büyükbaş, küçükbaş ve 
kanatlı kategorilerinde faaliyet gösteren üreticiler, hayvanlarının ömrü boyunca yüksek verim elde ediyor.

 LifeStart konseptinin temelini bilimsel çalışmalar oluşturuyor

Sağmal inekler hakkında yapılan güncel araştırmalar, hayvanların buzağı olarak adlandırıldıkları ilk dönemlerin 
çok önemli olduğuna dikkati çekiyor.

Araştırmalara göre, bir buzağının ilk 70 günü, ineğin metabolik programlanması, yaşam süresi ve performansı 
üzerinde hayati rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, LifeStart konseptinin te-
melinde, erken dönemlerinde doğru ve yoğun bir besleme programı ile yetiştirilen hayvanların ilerleyen dönem-
lerinde üstün bir performans gösterdiğini kanıtlayan bilimsel çalışmaların olduğunu belirtti.

Köse, ‘LifeStart’ın yükseltilmiş buzağı besleme programı ile beslenen bir buzağıda, doğumunu izleyen 70 gün 
boyunca geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş bir buzağıya göre çok daha sağlıklı rumen, doku ve organ gelişimi 
gerçekleşirken, solunum problemleri ve ishal gibi rahatsızlıkların görülme riski de önemli ölçüde azalıyor. LifeStart 
programında yetişen bu hayvanlar, ilerleyen zamanda verimliliği yüksek süt üretimi sağlayan, erken buzağılayan, 
güçlü ve sağlıklı ineklere dönüşüyor.’ ifadelerini kullandı.
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Türk Polis Teşkilatı ‘Atak’a geçti
İÇİMİZDEN
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Türk Polis Teşkilatı, envanterine dahil ettiği Atak helikopteriyle terör başta olmak üzere suç ve suçluya karşı 
daha etkin mücadele veriyor.

Türk Polis Teşkilatı, Atak helikopterini envanterine dahil ederek terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya 
ulaştı.

Hava araçlarıyla 40 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık 
Daire Başkanlığı, 25 Şubat’ta envanterine dahil ettiği ilk Atak helikopteriyle görev konseptinde de değişikliğe gitti.
Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle teröristlerle 
sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu.
Aynı zamanda Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında Atak helikopterini kullanan personel konusunda da ilk 
yaşandı. Başkanlık bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 9 ha alık 
eğitimleri başarıyla tamamlayarak Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak etti. 

Karabulut, bu başarısıyla Türkiye’nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.
Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, AA muhabirine, mesleğe komiser yardımcısı olarak başladığını, daha 
sonra Havacılık Daire Başkanlığının pilotaj sınavında başarı göstererek eğitimlere katılmaya hak kazandığını söyl-
edi. Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini de başarıyla tamamladığını 
belirten Karabulut, son 2 yılı pilot olmak üzere 4 yıldır Emniyet Teşkilatında görev yaptığını söyledi.

Dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, görev konseptini değiştirerek taarruz helikopterini envanterine 
kattığına ve bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkati çeken Karabulut, “Ben de Atak pilotu olduğum için gururluy-
um. Türkiye’nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur duymaktayım.” 
dedi.
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Bakan Akar: Tek millet, iki devlet ilkesiyle güçlenen kardeşliğimiz 
Karabağ’ın özgürleştirilmesiyle adeta perçinlendi

GÜNDEM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “30 yıldan beri devam eden haksızlık, oradaki kardeşlerimizin 
sıkıntıları çok şükür sona erdi. Buradaki başarı tarihe altın har  erle yazılacak.” dedi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video konferans 
sistemi üzerinden görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasında Birleşik 
Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı, başladı.
Bakan Akar, başlayan tatbikatlar dolayısıyla Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile video konferans 
sistemi üzerinden görüştü.
Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan’ı, gücünü ortak bir tarih ve kültür birliğinden alan, sıkı bağlarla birbirine 
kenetlenmiş iki ülke olarak nitelendiren Akar, geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içinde olduklarını 
belirtti. Kahraman Azerbaycan ordusunun 44 gün süren çatışmalar sonunda şanlı bir zafer kazandığını aktaran 
Bakan Akar, “Tek millet, iki devlet ilkesi çerçevesinde her alanda güçlenen kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz 
Karabağ’ın özgürleştirilmesiyle adeta perçinlendi, çelikleşti. Bunu bütün dünya gördü. ‘Tek vatan’ diye 
adlandırdığınız harekat planının başarıyla sonuçlanmasıyla Türk’ün yumruğu Ermeni’nin başına indi. 30 yıldan 
beri devam eden haksızlık, oradaki kardeşlerimizin sıkıntıları çok şükür sona erdi. Buradaki başarı tarihe altın 
har  erle yazılacak.” değerlendirmesinde bulundu. Kazanılan başarı dolayısıyla Azerbaycan’ı bir kez daha kutlayan 
Akar, “Azerbaycan ordusunun çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılması, modernizasyonu ve iki 
kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin gelecekte de birlikte çalışabilirliğinin artırılmasını destekleyecek şekilde bir yol 
haritasını hazırladık ve uygulamaya başladık.” ifadelerini kullandı.
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Doğu Anadolu’nun ‘zirve’ kayak merkezleri konuklarını ilkba-
harda da ağırlıyor

GÜNDEM

Erzurum’un 3200 rakımlı Ejder Zirvesi ile turistleri cezbeden Palandöken ve Kars’ın 2 bin 634 rakımlı sarıçam 
ormanlarıyla kaplı Cıbıltepe kayak merkezleri, mart ayında yaşanan yoğun kar nedeniyle sezonu dolu dolu 
geçiriyor.
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Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden yüksek rakımlı Erzurum’daki Palandöken ve Kars’taki Cıbıltepe 
kayak merkezlerinde, kayak sezonu nisan ayında da devam ediyor.

Kayak sezonunu Türkiye’de ilk açıp en son kapatan kayak merkezlerinden Palandöken, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) sürecine rağmen alınan tedbirler ve mart ayının son günlerinde yağan kar nedeniyle nisan ayında da 
yerli ve yabancı kayakseverlerle şenlendi. İleri düzey başta olmak üzere orta ve kolay diye nitelendirilen 55 pisti-
yle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken, nisan ayının ortalarına kadar misa  rlerini ağırlamayı 
sürdürecek. Mart ayındaki yağış nedeniyle kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu merkezde, bazı oteller 
sezonu bitirse de özellikle 3200 rakımlı Ejder Zirvesi’ndeki Büyükşehir Belediyesine ait pistlerde kayak heyecanı 
devam ediyor. Dedeman Otelleri Genel Müdürü Veli Tuzak, AA muhabirine, salgın nedeniyle birtakım tedbirler 
alarak sezona başladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı “Güvenli Turizm Serti  kası” aldıklarını ifade eden Tuzak, “Pandemi 
dünyanın sorunu ama aralık sonu itibarıyla özellikle yıl başında ha a sonu yasaklarının konaklayan misa  rlere 
yönelik kalkmasıyla çok iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Sömestir döneminde yüzde 100 doluluklara ulaştık. 
Onun haricinde de yüzde 80 doluluklara ulaştık. Pandemiden kaynaklı yurt dışına gidemeyen misa  rlerin iç 
pazara yönelmesiyle yerli pazarda bir hayli hareketlilik vardı.” dedi.
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