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BAŞKANDAN

1915 soykırım denip buna en son ABD başkanı Biden imza koydu.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri bakanı gerekli cevabın verdi ve tabi kavgaya 
edecek halimiz yok.

Madem öyle neden Nazi Almanya’sından hiç bahsedilmiyor ve eğer biz Tür-
kler soykırımcıysak bu Almanya’dan kaçan Yahudi profesörler niye Türkiye 
Cumhuriyeti’ne sığındı.
Üstelik bir değil, beş değil, on değil, Hitler’den kaçan 200 saygın Yahudi profesör 
mesleklerinin zirvesindeyken ABD’ye gitmek yerine Türkiye Cumhuriyeti’ne 
sığındı.
Soykırım yapan bir ülkeye sığınıldığını bugüne kadar bilen duyan var mı? 

Bunun yanında ülkemizdeki Ermeni vatandaşlarımızın bizden hiçbir farkları 
yok.
 Edgar Manas.
İstanbul’da doğdu.
İtalya’ya gitti, Venedik’te kolejde okudu, konservatuardan mezun oldu, 
Türkiye’ye döndü.
1912-1933 yılları arasında İstanbul Konservatuarında hocalık yaptı ve 1923 
yılında Cumhuriyet kurulur kurulmaz Türkiye’nin ilk kadınlar korusunu kur-
du, yönetmenliğini yaptı.

Berç Keresteciyan.
ŞERAFETTİN ŞIVKIN

Millî mücadele kahramanıydı, Mim Mim gurubunda ve İstanbul’un işgali sırasında Anadolu’ya takalarla ilaç gönderme 
operasyonları organizasyonu başındaydı, İstiklal Madalyası aldı. 1935 yılında Afyonkarahisar milletvekili oldu.
 
Agop Martayan Dilaçar.
1915 yılında Osmanlı ordusunda yedek subaydı, Ka as Cephesinde savaştı, yaralandı madalya aldı.

İşte gözde sanatçılarımız...

Garo Mafyan, Sami Hazinses, Kenan Pars, Danyal Topatan, Nubar Terziyan, Osman Alyanak, Toto Karaca, Onno Tunç, 
futbolcu Garbis Baklaoğlu, Le er Küçükandonyadis.

Yani Ermenileri sırf Ermeni oldukları için soykırıma tabi tutarken Türkiye’nin canı, gözbebeği bu yurttaşlarımızı gözden mi 
kaçırdık?

Esasında bunun en iyi cevabını Artin Pendikyan verdi.

1982 yılı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında Asala teröristleri makineli tüfekle ateş edip kalabalığa 
bomba fırlattı, 9 kişiyi öldürüp, 72 kişiyi yaraladılar.

Doğma büyüme İstanbul çocuğu Artin Pendikyan, bu vahşet dayanamadı evine gitti gaz bidonunu üzerine döküp, “Bunlar 
emperyalizmin oyunu, Türkiye’yi kötülemek istiyorlar. Kahrolsun Asala, yaşasın Türk kardeşlerim dedi” kendini ateşe verdi.

İnsan 1915 Ermeni soykırımı vardı derken bu tablo ve tablolara bakar yüzü kızarır, utanır.

SOYKIRIM...
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GÜNDEM
Bakan Kurum: Gayrimenkul sektörüne ilişkin genç istihdam 
şartını getiriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık 
olarak, bağlı kuruluşlar ve belediyelerin yapacağı 
projelerde ihale şartnamelerine, “yeni mezun genç 
istihdam çalıştırma” şartını getirdiklerini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bun-
dan sonra yayınlayacağımız genelge çerçevesinde 
gerek belediyelerimiz, gerekse bakanlığımızın 
yapacağı projelerde, gayrimenkul sektörüne ilişkin 
genç istihdam şartını getiriyoruz ve yeni me-
zun olmuş arkadaşları çalıştırma zorunluluğunu 
şartnamelere yazacağız” dedi. Kurum, Ankara 
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayri-
menkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından 
Şevket Aziz Kansu binasında düzenlenen “Gay-
rimenkul Sektör Seminerleri”ne katılarak, 
“Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikaları ve

Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar” başlıklı sunum yaptı. 
Konuşmasına, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümünü kutlayarak başlayan Kurum, şair Mehmet 
Akif Ersoy’u, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve min-
netle yad ettiğini bildirdi.

Kurum, Türkiye’nin 1950 yılından itibaren şehirleşme tarihine değinerek, 2000’li yıllardan sonra ise tüm belediyel-
erde sosyal belediyecilik anlayışı ile yeni şehirleşme modelleriyle çalışmaların kararlı bir şekilde başlatıldığını, tüm 
adımlarda da çevreyi işin merkezine koyduklarına işaret etti.
İlerleyen dönemde iklim değişikliği ve etkilerini aza indirmek üzere inşaat sektörünün önemli projeler yapmak 
durumunda kalacağını ifade eden Kurum, “Bundan sonraki süreçte önceliğimiz depremle mücadele, akabinde 
iklim değişikliğiyle mücadele olacaktır. Bu iki mesele de ülkenin bağımsızlık meselesidir, milli mücadele mesele-
sidir.” dedi. 

Kentsel dönüşüm
Kentsel dönüşümü de terörle mücadele kadar önemsediklerini anlatan Kurum, bu çerçevede 2012’de Türkiye’nin 
her yerinde kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatıldığını anımsattı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümü, “deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü, sel ve heyelan riski 
altındaki alanların dönüşümü, tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü, sanayi alanlarının taşınması ve 
dönüşümü, tarım köy projeleriyle kırsal dönüşüm ve modern otopark alanları üretimi” olmak üzere 6 başlıkta 
yaptıklarını söyledi.
Bu projeleri yaparken, “yerinde dönüşüm”, “gönüllü dönüşüm” ve “hızlı dönüşüm” prensipleriyle hareket ettikler-
ine işaret eden Kurum, bu kapsamda son 19 yılda çok önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle de 1 milyon sosyal konut yaptıklarını anımsatan Kurum, millet bahçeleri, 
tarihi kent meydanlarında yapılan dönüşüm projelerini ve Karadeniz’de sel ve taşkın riski altındaki binalarda 
yaptıkları çalışmaları hatırlattı.

Karadeniz Bölgesinde 15 bin bağımsız bölümden oluşan rezerv konutlar ürettiklerini de aktaran Kurum, bu kap-
samdaki eylem planlarını yayınladıklarını belirtti.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM
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GÜNDEM
İklim değişikliği
Kurum, İklim Kanunu hazırlayacaklarını 
dile getirerek, şöyle devam etti:
“Öğrencilerimiz, bütün sivil toplum 
örgütlerimizin içinde olduğu, onların  kirl-
erinin, görüşlerinin alındığı İklim Kanunu 
çerçevesinde 2030-2050 yılına yönelik 
adımlarımızı atacağız. Bu da gayrimenkul 
sektörünün konuşmadığı, bundan sonra 
daha fazla konuşması gerektiği bir alandır. 
Buraya da arkadaşlarımızın yönelmesini 
tavsiye ediyorum.

“İstanbul’da 117 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık”
Kurum, İstanbul özelinde de yaptıkları kentsel dönüşüm projelerine ilişkin “İstanbul’da 117 bin konutun dönüşüm 
sürecini başlattık. Bu da önemli bir süreç bizim için. 2012 yılından bugüne kadar da 74 bin binayı, yani 381 bin 
bağımsız bölümü İstanbul’umuzda kentsel dönüşüme tabi tuttuk ve yenilenme sürecini başlattık. Şu an sahada 
devam eden 117 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var.” bilgisini verdi.

Deprem sonrası Elazığ, Malatya ve İzmir’de yapılan çalışmaları da anımsatan Kurum, Elazığ ve Malatya’da 25 bin 
bağımsız bölümden oluşan bir proje yürüttüklerini söyledi.

Depremin üzerinden bir yıl geçmesinin ardından Elazığ’da 8 bin 400, Malatya’da 1300 konutu bitirdiklerini akta-
ran Kurum, İzmir’e de 5 bin konut ürettiklerini ve 7 ay sonra konut teslimine başlayacaklarını anlattı.

Kurum, Elazığ depremi sonrası depremzedelerin yaşadıklarını anlattığı tanıtım  lmini gösterdi. Filmin ardından 
duygulandığı gözlenen Bakan Kurum, bu acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.
“Elimden geleni yaptım ama yeterli mi?”

İnsanların en güzeli, en iyiyi hak ettiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

“Burada el birliği içerisinde bu dönüşüm sürecini sağlamak, hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde hareket et-
mek, siyaset üstü bir mesele olarak görmek zorundayız. Bu acıları tekrar yaşamamak adına bu kararlılığı hep 
birlikte göstermek zorundayız. Orada o insanları görmek, acısına ortak olmak, öyle veya böyle sonuçta bu işi 
yapan biri olarak sorumluluk hissediyorsunuz, ‘elimden geleni yaptım ama yeterli mi? Vatandaşımız bu işin içine 
tam anlayışla girmiş mi? Belediyelerimiz tam bir bakış açısıyla destek veriyor mu’ gibi sorular da aklımıza geliyor. 
Biz Bakanlık olarak tüm destekleri vermeye hazırız. Bugüne kadar verdik, bundan sonra da kararlı bir şekilde bu 
destekleri vereceğiz. Vatandaşlarımızın da talepleri, rızaları çerçevesinde bu projeleri yapacağız. El birliği içer-
isinde Türkiyemizdeki o kötü konut stokunu dönüştüreceğiz. Bu konuda kararlıyız. Hakikaten bu işi yapacaksak 
bu görevlere gelelim, bu işi yapacaksak bu makamlarda oturalım ve eğer bu eğitimi aldıysak bunun karşılığını da 
verelim. Topyekun tüm milletimizi kentsel dönüşüme davet ediyorum.”

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm için yaklaşık 45 milyar liralık bir kaynak gerektiğini belirterek, vatandaşlara 
TOKİ, Emlak Konut GYO, Emlak Katılım Bankası eliyle yapılan düzenlemeler ve kredilere ilişkin destekleri anlattı.

Salgın sonrasında şehirlerin ne olacağı başlığına dikkati çeken Kurum, vatandaşların artık doğa ile iç içe yaşamak 
istediğine dikkati çekti.
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 Madeni ve kağıt paralar günümüze kadar alışveriş aracı olarak kullanılırken 1990’lı yıllarda internetin ortaya çıkmasından 
sonra bilgisayar oyunlarında ilk defa dijital para (btc) kullanılmaya başlanmış ve insanlığın hayatına girmiştir. Şimdi de dijital 
para serüvenine biraz bakalım. Dijital para yani bilinen adı ile Bitcoin, ilk olarak bilgisayar oyunları içinde oyuncunun aldığı 
puanların karşılığı olarak kazanıldı. Bu süreç dijital paranın ilk denemeleriydi, başarılı da oldu. Dijital para aslında bilgisayar 
programları ile belirlenmiş algoritmalarda üretilen sayılar dizisidir. “124268493873998877239” tırnak içinde verdiğimiz bu 
rakamlar Bitcoin’i yazan bilgisayar programcısının algoritma içinde ürettiği bir sanal para(coin) numarasına denk gelir. 
Numaraları gizlemek ve gizlediğiniz medya ortamının sağlamlığı, servetinizin korunmasını sağlar. Bu yazımızda dijital 
paranın nasıl üretildiğine dair yazılım bilgisi anlatılmayacaktır çünkü konu çok teknik olduğundan derin ve uzun bir iştir.
Bu sanal paraya değer verilmesi insanlar tarafından yapılır. 1 btc(Bitcoin) bugün 1 TL denildiğinde kimse bu konuda bir şey 
yapamaz çünkü bir şikayet mercii bulunmuyor. Devletlerde bununla ilgili bir kanuni düzenleme olmadığı gibi uluslararası 
kurumlarda da yoktur. Kandırılıncaya kadar güvene dayalı tek tara  ı bir ilişki. Bugün servetinizi yatırırsınız yarın değeri 
2 katına çıkabilir veya yok olabilir. Bu durumda hiç kimseye bir şey soramazsınız.Coinler dünyada sanıyorum 200 çeşitten 
fazla sayıda ama hiç birisi bir devletin garantisi altında değil. Peki neden insanlar bu güvensiz paralara yöneliyor? 
Bunun çok çeşitli sebepleri var, sıralayabildiklerimize bakalım;

1- İnsanlar kolay para kazanmayı seviyor. 
2- Para kazanan insanlar vergi vermek istemiyor. 
3- İnsanlar kazandıkları paranın hesabını vermek istemiyor. 
4- Sanal dünya kara para kazananlar için kimsenin hesap soramadığı bir alan
yani paranı dijital olarak saklıyorsun senden başka bilen yok. 
5- Yasa dışı kuruluşlara en kolay para aktarma yolu. 
6- Devletin değil dünya bireylerinin parası, üzerinde devlet baskısı yok, 
nereden buldun derdi yok. 
7- Coin sahibi olan kimseler, artık kendisini özgür görüyor. 
8- Kişiler coin sahibiyse devletlerin ekonomideki aldıkları kararlar,
devalüasyon ya da serbest piyasa kuralları gereği paranın değer 
kaybetmesi gibi olaylardan etkilenmez…
Dünya devletleri arasında zımni olarak varılmış bir antlaşma vardır. Buna göre,
dolar rezerv paradır ve ülkeler dışarıdan bir mal alacaksa ya da ülke dışına bir 
mal satacaksa bu alışverişi dolar ile yapmak zorundadırlar. (Gizli zorunluluk)
Dünya, bu dolar hegemonyasından kurtulmaya çalışıyor. 
Sonuç olarak dünyada vergi verenler artık eski düzenden sıkılmış ve yeni 
arayışlara bakıyor. Çağın getirdiği olanakları değerlendiriyor. Ancak kuralsız yeni 
yapılar, insanları bugünkü ulusal devletin verdiği konforun dışına çıkarıp acaba 
global şirketlerin insafına mı bırakacak göreceğiz.

Son yıllarda dijital para kavramı gündemimize iyice yerleşti. 2020 ve 2021 
yılında ise alınır, satılır hatta kur farklarından dolayı da üzerinden para kazanılır 
bir meta halini aldı. Peki nedir bu işin sırrı, dijital para da nereden çıktı kaynağı 
nedir? Bu konuyu iyi bilmek ve dijital para ile günümüzde kullanılan paranın 
arasındaki farkı incelememiz gerekir.
Para, Lidyalılar tarafından bulunduktan sonra devlet ve iktidar olmanın alameti 
olmuştur. Devlet kuran ya da iktidarı ele geçiren kişiler kendi adlarına para 
basmışlar, devletinin bağımsızlığını bu yolla göstermişlerdir. Böylece paranın 
değeri devletlerin iktisadi gücünü göstermeye başlamıştır. Devletlerin iktisadi 
gücü iyi gittiği süreçlerde parasının değeri, diğer devletlerin parası karşısında 
değer kazanmış, devletin iktisadi durumu zayı  adıkça da para yapımında 
kullanılan madenlere (altın paralara gümüş karıştırılarak) ucuz madenler 
karıştırılarak değeri düşürülmüş ve insanlık en  asyon ile tanışmıştır. M.S .806 
yılında ilk defa kağıt para Çinliler tarafından kullanılmıştır. Buna karşılık batıda 
18. yüzyılda ilk kağıt para kullanılmıştır. Osmanlı’da ise ilk kağıt para 1840 
yılında Sultan Abdülmecit tarafından basılmıştır.

ERDAL ÖZÇELİK

Sistem Analisti

DİJİTAL PARA
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İÇİMİZDEN
TÜRKİYEDE’Kİ YABANCI UYRUKLULARA BÜYÜK 
KOLAYLIK: İKAMET İZNİ İŞLEMLERİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ 
ARACI KURULUŞLAR DÖNEMİ BAŞLIYOR.

ÖZCAN ERDOĞAN

Doçent Doktor

böyle İçişleri Bakanlığının yetkilendireceği aracı kuruluşlar eliyle yerine getirilmesine imkan tanımaktadır.
Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce 17.03.2021 tarihi itibariyle 2010 yılında 182301, 
2011 yılında 234 268, 2012 yılında 321 548, 2013 yılında 313692, 2014 yılında 379 804, 2015 yılında 422 895, 2016 
yılında 461 217, 2017 yılında 593 151, 2018 yılında 856 470, 2019 yılında 1 101 030, 2020 yılında 886 653 olmak 
üzere 2021 yılı 17.03.2021 itibariyle toplam 1.016. 425 yabancı uyruklu gerçek kişiye ikamet izni verilmiştir. Bu 
sayı, halen İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan ve ülkemizde çeşitli gerekçelerle 
bulunan yabancıların İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yaptıkları ikamet izin başvurularının yoğunluğunu da göster-
mektedir. Başvurular bu denli yoğun olunca elektronik ortamda sürdürülen işlemlerde başvuru numarası almak 
duruma göre bazen 3-4 ay gibi bir zamana yayılabilmekte, bu durum da ülkemizde yaşayan yabancıların süresi 
içinde ikamet izni almalarını veya izinlerini yenilemelerini sıkıntıya sokmakta, neticede ikamet izni olmaksızın 
yasal olmayan bir şekilde kalmaları sonucunu doğurmaktadır. 

Öyle ki iller düzeyinde bakıldığında Nisan 2021 tarihi itibariyle İstanbul İlinde 506 833, Ankara İlinde 96 222, 
Antalya İlinde 92 770, Bursa İlinde 40 451, Mersin İlinde 26 030, İzmir İlinde 22 785, Muğla İlinde 17 842, 
Yalova ilinde 17124, Sakarya İlinde 13564, Samsun İlinde 12 661, Kocaeli İlinde 12 006 yabancı uyruklu kişiye 
ikamet izni verilmiştir. Aslında sadece İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova,  Sakarya, 
Samsun ve Kocaeli gibi İlerin Göç İdaresi İl Müdürlükleri değil, diğer il müdürlükleri de sınırlı sayıdaki per-
soneli ile canla başla fedakarca hizmet vermeye çalışmakla beraber, özellikle yüz yüze görüşmelerin büyük or-
anda sınırlandırıldığı pandemi döneminde ikamet izni taleplerinin arzulanan sürede sonuçlandırılamadığı ve 
yığılmalara yol açtığı ortadadır. Bu durum ise ülkemizdeki yasal düzenlemelerden yeterince bilgisi olmayan, zaten 
büyük sorun ve sıkıntılar içinde hayata tutunmaya çalışan yabancı uyruklu kişilerdeki tedirginlikleri arttırmakta, 
onları; ülkemizde kaçak duruma düşmelerini önlemek bakımından yasal olmayan yollara başvurmalarına neden 
olmaktadır. 

Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce ikamet izni verilen toplam 1.016. 425 adet 
ikamet izninin 712 958’i kısa dönem ikamet izni, 92 165’i öğrenci ikamet izni, 81 028’i aile ikamet izni, 130 274’ü 
de diğer kategorilerdeki ikamet izinleridir. Ülkeler bazındaki dağılımına bakıldığında da bu süreçte ülkemizde 
en fazla Irak uyruklu gerçek kişilere (125 426) ikamet izni verilmiştir. Irak’ları sırasıyla Türkmenistan (117 753), 
Suriye (92 491), İran (57 491), Azerbaycan (53 090), Rusya Federasyonu (48 238), Özbekistan (47 064), Afganistan 
(45 898), Kazakistan (27 189), Mısır (26 648)  takip etmektedir. 375.593

İkamet İzni İşlemlerinin Yürütülmesine Dair Yetkili Aracı Kurumlar Yönetmeliği 
6 Şubat 2021 gün ve 31387 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin, 4/4/2013 tarihli ve 
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yapacakları 
ikamet izni başvurularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yetkilendiri-
lecek aracı kurumların nitelikleri, yetkilendirilmesi, görev ve yükümlülükleri, 
denetlenmesi, hizmet bedeli, hizmet bedeli payının genel bütçeye aktarılması ile 
yetki belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 
Yönetmelik, şimdiye kadar İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
ve Genel Müdürlüğe bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüklerince yürütülmekte olan 
ikamet izni başvurusu ve onay süreci ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin bundan

devamı simgedergi.com’ da...
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İÇİMİZDEN

devamı simgedergi.com.‘ da...

   JOE BIDEN; SOYKIRIM KARARINA GÖRE; EVRENSEL CEZA HUKUKU 
   AÇISINDAN TÜRKİYE’YE KARŞI ULUSLARARASI BİR SUÇ İŞLEMİŞTİR.

Prof. Dr. BERKAN YAŞAR

Yazar

Geçmişe dönük bir tarih birikimi olmayan dünyada ender bir ülke olan Amerika’nın 
tarih bilmeyen yeni Başkanı Joe Biden; tarih sayfalarındaki gerçekleri bilmeden 
seçim beyannamesindeki sözde ermeni soykırım iddiasını geçtiğimiz günler de; 
dünyaya ilan etmiş bulunmaktadır.
Küresel anlamda hiçbir hukuksal değeri olmayan bu sözde Ermeni soykırım 
iddiasının dünyanın hiçbir ülkesinde mahkemelerce alınmış bir yargı kararı 
bulunmamasına rağmen Sözde Ermeni Soykırım konusunda siyasi amaçlara 
dönük verdiği bu talihsiz kararıyla Joe Biden’ın; evrensel ceza hukukuna göre Tür-
kiye aleyhine bir suç işlediğini göstermektedir.
Dünyada gerçekçi en zengin tarihsel bilgiler Osmanlı ve İngiliz arşivlerindedir. 
Bu her iki arşivler üzerinde çalışan ünlü tarihçiler; Osmanlının Cumhuri-
yete geçiş yıllarında (1915) Türk topraklarında bir Ermeni Soykırımı izlerine 
rastlamamışlardır.
Tüm bunlara rağmen Joe Biden bu tutumu ile;

Ermeni ve Türk Halkları arasında birbirlerine karşı kin ve nefret duygularını körükleyici olması; uluslararası ceza 
hukuku yönünden Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamsinin11.maddesine göre bir suç işlemiş bulunmaktadır.
Dolayısıyla Türkiye; Joe Biden hakkında suç duyurusunda bulunarak konuyu; Birleşmiş Milletlerin bir yargı mer-
cii olan Hollanda’nın Lahey’deki; Uluslararası Adalet Divanına taşıyarak Joe Bİden’ı yargılatmalı ve Amerika’dan 
çok büyük bir tazminat almak için derhal beklemeden cesaretle teşebbüs etmelidir.
Ülkemizdeki Ermenilerin Lideri Patrik Savak Maşalyan; Ermeni Soykırım iddiaları karşısında suskunluğunu 
bozmuştur.
Dünyada bu tür iddiaların kimseye bir yarar sağlamayacağını aksine huzur ve küresel barışın istikrarında negatif 
bir rol oynayacağını ve Dünya ülkelerindeki Ermeni Diasporasının şiddetli tenkitlerine maruz kalacağını bile bile 
cesaretle Türkiye’deki Ermeni Cemaatin Türk halkıyla bir uyum içinde yaşadığını ifade etmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Patrik Maşalyan’ı; bu özverisi gerekse barış ve huzur için Dünyaya örnek olacak bu asil 
ve cesaret dolu demecinden dolayı kendisi ve Türk milleti adına kutlamıştır.
Amerika Birleşik Devletleri; bu son tutumu ile Türkiye Cumhuriyetini bir NATO Ülkesi ve Stratejik ortağı olmasına 
rağmen gözden çıkardığı sinyallerini vermektedir. Amerika 70li yıllarda Türkiye’ye verdiği değeri maalesef bugün 
artık vermemektedir. Bunun sebeplerini şöyle sıralayabiliriz.
70li yıllarda Amerikan’ın ülkemiz çevre devletlerinde pek üssü yoktu. Bugün ise; Yunan adalarında15 e yakın üssü 
bulunmaktadır. Diğer tara an Suriye ve Irak’ta, Karadeniz sahil ülkelerinde ve en güçlü üsleri de; Orta-Doğu pet-
rol ve gaz zengini devletlerde bulunmaktadır.
Hal böyle olunca Amerika’nın Türkiye’ye o kadar ihtiyaç duymadığı görülmektedir. Bunun en büyük bariz örneği 
Suriye’de PYD/PKK ya  yapılan silah yardımlarıdır. Bugün bazı Avrupa NATO üyesi ülkelerden Türkiye’nin bu Pa-
kttan dışlanması gerektiği sesleri yükselmeğe başlamıştır. Amerika her an bu isteklere uyarak Türkiye’yi NATO dışı 
bırakabilir. Buna en büyük sebep; bir NATO üyesi olarak Türkiye’nin Paktın silah envanterine uymayan Rusya’dan 
aldığımız S-400 füzeleri olacaktır.
Amerikan emperyalizmin bir plan ve programı olan Orta-Doğu projesinde Orta-Doğu da güçlü bir Türkiye isten-
memektedir. O ülkelerin petrol doğal gaz gibi zengin yeraltı kaynaklarında söz sahibi olmak isteyen Amerika; 
Türkiye’nin stratejik ortağı olmasına rağmen güçlü ve savaş kabiliyeti olan Türkiye’yi kendisine engel görmektedir. 
Bugün Türkiye’nin Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönlendirilen savunma sanayimiz büyük 
başarılara imza atmış bulunmaktadır. Rusları bile kıskandıran hava savunma araçlarımız; Azeri-Ermeni savaşında 
büyük bir üstünlük kazanarak, dünyada örnek bir durum sergilemektedir. Çok yakın bir gelecekte dışarıya bağımlı 
olduğumuz bazı savunma silahlarının tamamını yakın bir gelecekte kendimiz üreteceğiz.
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GÜNDEM
YILLARIN MÜCADELESİ: 
KIRIM VE DONBASS BÖLGESİ

devamı simgedergi.com.‘ da...

Kırım ve Donbass bölgesi günümüz itibariyle görünen şekliyle Rusya ile Ukrayna 
arasında, arka planında ise Rusya ve Batılı ülkeler arasında bir güç mücadelesine 
sahne olmaktadır. Rus İmparatorluğundan bu yana Rusların hâkim olmak istediği 
bölgeler arasında olan bu iki bölge üzerindeki çatışmalar halen devam etmektedir. 
Bölge üzerinde yaşayan Ukraynalı vatandaşların yanı sıra çeşitli etnik kökenden 
vatandaşlarda bulunmaktadır. Bunların başında ise Kırım Tatarları gelmektedir. Bu 
durum bölgedeki hareketliliğin içine doğal olarak tarihsel ve dini ve dil bağlarından 
ötürü Türkiye’yi de içine dahil etmektedir. 
 
Bu konu 2 temel makale olarak yazılacak olup temel amacı bölge hakkında bilgi ver-
mek ve bölgede yaşanan tarihi olaylarla günümüz stratejilerini bağdaştırarak Batılı 
ülkeler, Rusya ve Türkiye çerçevesinden günümüz dış politikası hakkında  kir üret-
meye çalışmaktır. 

RUSYA VE KIRIM HAKİMİYETİ

Kırım coğra   olarak Karadeniz’e olan kıyısıyla ve Ka asya yolu üzerinde bulunması sebebiyle Ruslar için her 
zaman stratejik bir öneme sahip olmuştur. Bir yarımada niteliği taşıyan Kırım, Herson Oblastı’na bağlanmak ve 
Kerç Boğazı ile Kuban’dan ayrılmaktadır. Tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Kırım dolayısıyla 
da sürekli bir mücadele alanı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Gotlar ve İskitlerden, Hunlara, Bizanslara ve 
Osmanlılara kadar farklı devletlerin kontrolü altına girmiştir. Kırım sözcüğü Kimmerler tarafından kullanıldığı 
öne sürülse de günümüzde en yaygın bilinen kullanışı Altın Orda Devleti’nin Qırım olarak kullanımıdır. Kırım 
Tatarcasında Qırım, “benim tepem” anlamı taşımaktadır. 
Rusya’nın Kırım Bölgesi ile olan ilişkileri günümüzde tekrar alevlenmiş olsa da tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. 
Kırım Bölgesi, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bir hanedanlık tarafından yönetilen özerk bir yapıya sahip bir 
bölgeydi. Kırım hanedanlığı ki 4.Murat tarafından Osmanlı Hanedanlığının feshedilip, İmparatorluğun Kırım 
Hanedanlığına geçmesi planı dahi yapılmıştır, oldukça köklü ve Osmanlı’ya sadık bir ailedir. Osmanlı son dönem-
lerine doğru güç kaybetmeye başlayınca 1783 yılında Kırım, Rus İmparatorluğu tarafından ilhak edilmiş ve tam 
134 yıl Rusların elinde bulunmuştur. Daha sonraları Rusya da yaşanan Rus Devrimi (1.devrim Şubat, 2.devrim 
Ekim ayında gerçekleşmiştir.) sonucunda rejimin değişmesi ve İmparatorluğun yıkılarak yerini Sosyalist iktidarın 
alması ile bölge kısa süreliğine bağımsızlığını ilan etmiştir ve böylece Kırım Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Rus 
İç Savaşı boyunca sürekli el değiştiren Kırım sonraları Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin ve 1991 yılında 
Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden ayrılmasıyla da Ukrayna’nın elinde kalmıştır.
 
KIRIM’IN İLHAKI  

Ukrayna’nın 1991 yılındaki bağımsızlığı ile Kırım bölgesi özerk bölge olarak ilan Edilmiş ve Ukrayna Devleti’ne 
bağlanmıştır. Demogra  k olarak Ukraynalı ve Tatarların çoğunlukta olduğu bir bölge olan Kırım, aynı zamanda 
Ruslarında yaşadığı bir yerdir. Ancak 1997 yılında Rusların uyguladığı bir politikayla bölgenin etnik çoğunluğu 
Ruslara geçmiştir. 2010 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Viktor Yanukoviç, özellikle Kırım topraklarının Ruslara 
verilmesinde büyük bir rol oynamıştır. Viktor Yanukoviç, Avrupa Birliği ile olan Ortaklık ve Serbest Ticaret 
Anlaşması’nı imzalamayacağını dile getirmiş ve böylece AB yanlısı muhalefet protesto gösterilerine başlamıştır. 
Tarihe Yevromaydan Gösterileri olarak geçen gösterilerin kısa süre içinde çatışmalara dönüşmesiyle beraber 
köşeye sıkışan Yanukoviç Şubat 2014’te Rusya’ya kaçmak zorunda kalmıştır.

MUHAMMED SALTUK 
BUĞRAHAN BATU
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İÇİMİZDEN
SOSYAL DEVLET...

05 Mayıs 2021 Çarşamba günü Sözcü Gazetesinde, “Hukuksuzluğun Geldiği Son Nokta, 
ŞAKA GİBİ 1” başlığı altında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Fatih Türbesi 
dışında ellerini arkadan bağlayıp yürüdüğü,

Daha sonra türbenin içine girip dua ettiği, buna rağmen inceleme başlatıldığı, manşeti 
vardı.

(İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylunun incelemeye izin vereceğini düşünmüyorum)
 
İnsan istediği gibi yürüyemez mi?.. Bunu hangi yağdanlık, cahil-cühela şikâyet etti derk-
en, bir de ne göreyim AKP içinden daha önce milletvekili aday adayı olup sıraya gire-
meyen Ufuk Akçekaya isimli biri övünerek, “İmamoğlu’nu Cimer’e ben şikâyet ettim” 
demez mi.

Muhtemelen ileride yine aday olmak için böyle düşüncesiz girişimde bulunup parti içten 
yıpratılmıştı.

Daha önce de Gümrük ve Ticaret Bakanı, Pudra Şekeri, vs gibi partiye zararlı davranışlarda 
bulunulmuş, halk tepkisini en son şikâyet için elleri arkada bağlı yürüyünce, bende 
deneyeyim dedim fena olmadı.

Bu köşenin yazarı kendini bildi bileli politikanın içinde olduğu için, ağacın kurdu ağacın 
içinde olmazsa, ağacın yıkılmasının mümkün olmayacağını köşesinde hep yazdı ve bun-
dan ders alınmamasını anlayamadı.

Bu ve bunu yapanlar ülkenin ayakta durmasının Sosyal Devlet Düzeninde olduğunu 
bilmez.

Sosyal devlette kişisel menfaat yoktur, insanın kendi haklarının güvence altında olduğu,

Tüm sağlık hizmetleri ve eğitimin bedava, maaş ve ihtiyaçlarının karşılandığı, iktidarların 
vergi dışında halktan para toplamadığı,

Yer altı ve yer üstü kaynakların doğaya zarar vermeyecek şekilde bizzat devlet tarafından 
kullanıldığı, 

İnsanı sömürmekte sınır tanımayan vahşi kapitalizmin olmadığı,

Bilim üreten, borçla-harçla dış ülkelere bağımlı olmak zorunda kalmayıp yoksulluğa 
mahkûm olmayan,

İhracatın ithalattan fazla, bütçenin açık vermediği,

İdare edenlerin liyakat sahibi, namuslu ve dürüst olduğu, ötekileştirmenin olmadığı, 

İktidarların kendini devlet yerine koymayıp hamasette değil, iyilikte yarıştığı ve bizzat 
Milletin kendisinin devlet olduğu,

Ülke, 
Sosyal Devlettir.

BEKİR ÖZER

Gazeteci/Yazar
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İÇİMİZDEN
Karabağ Komisyonu’nun ilk ziyareti
Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığı’na gerçekleştirdi

Karabağ’ı işgal ederek Azerbaycan Türklerini vahşice katleden Ermenilerin işledikleri savaş 
suçlarını araştırıp gün yüzüne çıkarmak için kurulan KASSAK (Karabağ Savaş Suçlarını 
Araştırma Komisyonu) il ziyaretini Dışişleri Bakanlığı’na gerçekleştirdi.

Söz konusu ziyarette; Komisyon Başkan Vekili Prof. Dr. Bayram Altan, Komisyon Başkan 
Yardımcısı Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, Komisyon Yönetim 
Kurulu Üyesi E. Büyükelçi Hulusi Kılıç ve Komisyon Araştırma Kurulu Başkanı T.C. Bakü 
Büyükelçiliği E. Askeri Ateşesi E. Tuğgeneral Yücel Karauz yer aldı.

Ziyaret sonrası, Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu hakkında detaylı bilgi ver-
mek ve bu konuda Dışişleri Bakanlığı’nın önerilerini almak için Bakanlık yetkilileri ile bir 
toplantı yaptıklarını belirten KASSAK Başkan Vekili Prof. Dr. Bayram Altan, şunları söyledi:

“Toplantıya, ziyaret ettiğimiz Dışişleri Bakanlığı Avrasya Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi 
Sayın Yönet Can Tezel ve Ka as ve Orta Asya Ülkeleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Elçi 
Kaan Orbay ve ilgili Daire Başkanı katıldı.

Toplantıda; Komisyonun kuruluş amacını, komisyonun idari yapısını ve sayısını, bünyesinde oluşturduğu kurulları, meslek 
dallarını ve 33 ülkeden katılım olduğunu, komisyon listesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına 
sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına teslim edildiğini anlattım.

Daha sonra sırasıyla E. Büyükelçi Sayın Hulusi Kılıç, Rektör Prof. Dr. Sayın Mustafa Paç ve E. Tuğgeneral Sayın Yücel Ka-
rauz görüş ve düşüncelerini, Komisyonun neler yapacaklarını ifade ettiler.

Büyükelçi Genel Müdür Sayın Tezel de, komisyonun çıkış noktasının doğru olduğunu, böyle bir komisyona ulusal ve 
uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulduğunu ifade etti ve Bakanlıkça komisyon hakkında ilgili makamlara bilgi verileceğini 
bildirdi.

Samimi ve dostluk havası içinde geçen görüşmenin, tara  arca son derece yararlı olduğu belirtildi.”

KASSAK Başkan Vekili Prof. Dr. Bayram Altan, Ramazan Bayramı’ndan sonra da Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar 
İbrahim ve beraberindeki heyetle Karabağ’a giderek incelemelerde bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile görüşmeler yapılacağını sözlerine ekledi.

PROF. DR. BAYRAM ALTAN

       Yazar
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İÇİMİZDEN
VATAN SEVGİSİ

Milletimiz için vatan olmazsa olmaz değerler arasında yer alır. Zira vatan, şehit ve 
gazilerimin kanları ile elde ettikleri toprak parçasıdır. O toprak ki, bizim için çok 
şey ifade eder. O sadece bir toprak değil, onun manevi yönü daha ağırlıklıdır. Va-
tan denildiğinde şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları ile yoğrulmasının yanında 
onların inançları, gayeleri, hede  eri, me ureleri de akla gelmektedir. Onlar sad-
ece bir kara parçasını elde etmek için çarpışmadılar, onlar istikbalde gelecek olan 
nesillerinin daha hür ve özgür olarak inançlarını diledikleri gibi yaşayabilmeleri 
için mücadele ettiler. Milletimiz vatan sevgisinin imandan olduğu inancındadır. 
Onun için vatanını sever ve vatanı için gerekirse canını seve seve feda eder. Vatanın 
bütünlüğünün devamı için çok değişik tarzlarda mücadele verir. Bu mücadele 
kalemle yapıldığı gibi, siyasi olarak, ulusal ve uluslararası konferanslar, paneller, 
çalıştaylar ve sempozyumların tertip edilmesi şeklinde de yapılır. Madem ki vatanı 
sevmek imanla denk tutulur, öyle ise bu vatanda yaşayan her bir ferdin en azından 
kendi işini en iyi şekilde yaparak hem vatanına hem de milletine hizmet etmesi 
gerekir.

Milletimiz için vatan olmazsa olmaz değerler arasında yer alır. Zira vatan, şehit ve gazilerimin kanları ile elde 
ettikleri toprak parçasıdır. O toprak ki, bizim için çok şey ifade eder. O sadece bir toprak değil, onun mane-
vi yönü daha ağırlıklıdır. Vatan denildiğinde şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları ile yoğrulmasının yanında 
onların inançları, gayeleri, hede  eri, me ureleri de akla gelmektedir. Onlar sadece bir kara parçasını elde et-
mek için çarpışmadılar, onlar istikbalde gelecek olan nesillerinin daha hür ve özgür olarak inançlarını diledikleri 
gibi yaşayabilmeleri için mücadele ettiler. Milletimiz vatan sevgisinin imandan olduğu inancındadır. Onun için 
vatanını sever ve vatanı için gerekirse canını seve seve feda eder. Vatanın bütünlüğünün devamı için çok değişik 
tarzlarda mücadele verir. Bu mücadele kalemle yapıldığı gibi, siyasi olarak, ulusal ve uluslararası konferanslar, 
paneller, çalıştaylar ve sempozyumların tertip edilmesi şeklinde de yapılır. Madem ki vatanı sevmek imanla denk 
tutulur, öyle ise bu vatanda yaşayan her bir ferdin en azından kendi işini en iyi şekilde yaparak hem vatanına hem 
de milletine hizmet etmesi 
gerekir.
Vatan varsa hürriyet vardır ve dini inançların da yerine getirilmesi genel itibariyle hür olmaya bağlıdır. Belki 
de bu yüzdendir ki, yukarıda ifade ettiğimiz gibi vatan sevgisi ile iman eşleştirilmiştir. Mesela Cuma ve bayram 
namazlarının edasında hür olma şartı bulunmaktadır.
Vatan, şahsi ikballer, çıkarlar için satılacak bir meta değildir. Onun değeri hiçbir dünyevi mal, şöhret, makam ile 
ölçülemeyecek değerdedir. Nasıl ki, bayrak sadece bir bez parçasından ibaret olmayıp, bir milletin özgürlüğünü, 
istiklalini temsil eden kutsal bir değerdir, vatan coğrafyası da aynen öyledir. Bu millet vatanı uğrunda çok canlarını 
feda etmiş, ediyor ve edecektir de. Zira vatan candır, vatan bizi büyüten beşiktir, vatan kutsal bir sığınaktır, vatan 
ana kucağıdır. Hulasa vatan bizim hayatımızdır. Dolayısıyla vatana yapılan tehditler, bizim canımıza, hayatımıza 
yapılmıştır.

Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy şöyle diyor:

 Bastığın yerleri ‘’toprak!’’ diyerek geçme, tanı!
 Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
 Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
 Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

PROF. DR. 
SAYIN DALKIRAN

        Yazar

devamı simgedergi.com.‘ da...
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İÇİMİZDEN

Soğuk Savaş döneminde farklı kutuplara yönelmelerinin etkisiyle 1990’lı yıllara 
kadar mesafeli seyreden Türkiye-Mısır ilişkileri, bu tarihten sonra gelişme 
göstermiştir. 2000’lerin başından itibaren ise karşılıklı ziyaretler, askeri anlaşmalar 
ve ortak tatbikatlar çerçevesinde gelişme fırsatı yakalayan ilişkiler, 2005 yılında 
iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın da etkisiyle özellikle 
ekonomik alanda ivme kazanmıştır. Türkiye özellikle bu tarihten sonra, gerek 
coğra   konumunun sağladığı avantajların yanı sıra, Mısır kabinesinde o dönem et-
kili bir güç olarak öne çıkan işadamı kökenli bakanlarla kurulan ilişkiler sayesinde 
ihracat potansiyelini etkin bir biçimde değerlendirebilmiştir. STA imzalanmasının 
ardından, küresel ekonomik krize rağmen iki ülke ticaret hacmi 2009 yılında 3 
milyar doları aşmış, iki ülke siyasal ilişkilerinin zirveye ulaştığı Tahrir devrimi 
sonrasında ise ekonomik alandaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında dikkate 
değer adımlar atılmış ve dış ticaret hacmi 2012’de 5 milyar doları geçmiştir. 
Mısır’da yaşanan 3 Temmuz askeri darbe sonrasında ise iki ülke ilişkilerinde 
yaşanan soğumanın Türkiye’nin bu ülkeye ilişkin dış politikasının planlanması ve 
uygulaması sürecinde zorluklar oluşturduğu ifade edilebilir. Mısır’daki 25 Ocak 
Devrimi’ni destekleyen , ardından Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi 

nezdinde ilgili ülke ile ilişkileri karşılıklı olarak geliştirme arayışına giren Türkiye’nin, Mısır’da 3 Temmuz 2013 
tarihinde gerçekleşen darbeyi uluslararası platformlarda açıkça eleştirmesi, Mısır’daki yeni yönetim tarafından 
problem olarak algılanmıştır. Bununla birlikte, 3 Temmuz darbesinin ardından siyasal ve diplomatik ilişkilerde 
yaşanan soğuma yatırım ilişkilerinde görece düşüşe yol açsa da ticari ilişkilere sınırlı bir biçimde yansımıştır. 
Darbe sonrası dönemde dahi, 2005 yılından itibaren iki ülke ilişkilerinde yakalanan ekonomik işbirliğinin si-
yasal alandaki  kir ayrılıklarına rağmen seviyesini koruduğu gözlemlenmektedir. Türkiye ve Mısır arasında büyük 
ölçüde ticaret ilişkilerinin oluşumuna katkıda bulunduğu ortak çıkar eksenli bir işbirliğinin gelişimi söz konu-
sudur. Nitekim Türkiye’nin hali hazırda Kuzey Afrika coğrafyasında en fazla ihracat yaptığı ülke Mısır’dır. Diğer 
tara an, son üç yıl verileri ticaret avantajı anlamında Mısır lehine bir değişim söz konusu olduğuna işaret etmek-
tedir. Yatırım ilişkileri ise kendi hassas doğası gereği diplomatik ve siyasal gerilimlerden daha fazla etkilenmiştir. 
Bununla birlikte, Mısır’daki yeni projeler ve yatırım alanlarının belirlenmesi ve Türkiye’nin 2016-2017 döneminde 
Mısır’ı öncelikli yatırım ülkelerinden biri olarak seçmesi ikili yatırım iliklilerinin gelişeceğinin işaretlerini verme-
ktedir. 
Ayrıca belirtmek gerekir ki Türkiye ve Mısır ilişkilerinin siyasal düzlemde gergin olduğu dönemlerde dahi ortak 
tarihi geçmiş ve kültür mirasının da etkisiyle sivil toplum diyaloğu her zaman olmuştur. Bu diyalog beraber-
inde ekonomik işbirliğini güçlendirerek geliştirmektedir. Gündeme gelen siyasal  kir ayrılıklarının Türkiye-Mısır 
ilişkilerinde ciddi bir kırılma yaratacağı şüphelidir. Türkiye-Mısır ilişkilerde siyasi tutumlardan azade bir biçimde 
gelişen ekonomik etkileşimi, pragmatik çıkarların önceliği olarak değerlendirmek mümkündür. 
Mısır’ın Türkiye için Afrika’ya ve Basra Körfezi bölgesine açılan kapı, Türkiye’nin ise Mısır için Avrupa’ya açılan 
kapı olduğu akılda tutulduğunda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin etkinliğini arttırarak devam edeceği 
görüşü daha olası görünmektedir.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ
ÖMER DEMİRCİ

        Yazar
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GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü içindeki tüm gençlere 
sesleniyorum, Anneler Gününde annelerinizi üzmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağda zorla alıkonulanlara yönelik, “Terör örgütü içindeki tüm gençlerimize de 
bir an önce, şu an bizi dinliyorlar, böyle bir gecede onlara da sesleniyorum: Gençler, evlatlarım. Yarın An-
neler Günü. Annelerinizi üzmeyin.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma 
ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü’nde i ar yemeğinde 
bir araya geldi.

İ arın ardından konuşan Erdoğan, katılımcıların ramazan aylarını ve bu gece idrak edilen Kadir Gecelerini tebrik 
ederek, Ramazan Bayramı’na kavuşma temennisinde bulundu.

Erdoğan, Diyarbakır annelerinin nice ramazanları, bayramları evlat hasretiyle geçirdiğini dile getirerek, “Terör 
örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğer parelerinize kavuşmak 
için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ailelerin evlatlarına kavuşurken, bazılarının henüz bu mutluluğa erişemediğini 
aktararak, şunları kaydetti:

“Ailelerimizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele, terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün 
görülmesi bakımından çok hayırlı olmuştur. Yıllardır birileri tarafından cilalanıp, parlatılan, cici çocuklardan 
oluşan masum bir yapı gibi gösterilmeye çalışılan bölücü terör örgütü, hem iç kamuoyunda hem uluslararası 
kamuoyunda zor duruma düşmüştür. Şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar. 
Güvenlik güçlerimizin sınırlarımız içinde ve sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla eylem kabili-
yetini iyice azalttığı örgüt, Diyarbakır annelerinin dirayeti karşısında adeta çaresiz kalmıştır. Evlatlarına kavuşan 
her ailemizle birlikte sadece biz sevinmekle kalmıyoruz, tüm milletimizin yüreğine de su serpiliyor. Aynı şekilde 
ailelerine geri dönen her mensubunun ardından örgüt, tela  si mümkün olmayan sıkıntılar yaşıyor.”

devamı aa.com.tr ‘ de...
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İÇİMİZDEN
EBÛ SA‘ÎD-İ EBU’L-HAYR (Ö. 1048)

Ünlü sufî Ebû Sa‘îd Fazlullâh b. Ahmed b. Muhammed Ebu’l-Hayr 967 yılında 
Horasan’ın Havran bölgesinde Meyhe-ne kasabasında dünyaya geldi. Babası 
Ebu’l-Hayr Ahmed, ta-savvufu seven, zikir meclislerine devam eden bir aktardı. 
Ço-cukluğunu Meyhene’de geçirdi. Babasıyla birlikte gittiği zikir meclislerinde 
tasavvufu tanıdı. Mutasavvıf şair Ebû Kâsım Bişr-i Yâsîn’in derslerine devam 
ederek dil ve edebiyat konularında kendisinden önemli bilgiler aldı. Şiir ve 
tasavvuf anlayışından da önemli ölçüde etkilendi. Ondan öğrendiği şiirleri 
çeşitli sohbet meclislerinde okudu. Bu şiirler onun için ilham kaynağı oldu. On 
yedi yaşlarına kadar Meyhene’de bulundu. Arap dili ve dalında da söz sahibi 
olan Ebû Sa‘îd, fıkıh, tefsir ve hadis bilgisini ilerletmek için Merv’e gitti. Burada 
köklü bir eğitim aldı ve daha sonra Meyhene’ye döndü, oradan Serahs şehrine 
gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra Nişâbûr’a giderek Ebû Abdurrahmân es-
Sülemî’den hırka giydi. Bir süre sonra Meyhene’ye tekrar döndü. 

Zamanını ibadet ve zikirle geçiriyor, kötü yerler olduğuna inandığı için çarşı ve pazara uğramıyordu. Bazı rivay-
etlere göre irşad faaliyetlerine başlamadan önce Meyhene’de çile çıkarmış Ebiverd ile Serahs arasında yedi yıl in-
ziva hayatı yaşamıştır. Halkı irşat faaliyetlerine de başlamış olan Ebû Sa‘îd, Nişâbûr ve Meyhene’deki tekkelerinde 
çok sayıda mürit topladı. Tekke adabının ilk defa Ebû Sa‘îd tarafından tespit edilmiş olduğu kabul edilmektedir. 
Onun tasavvu a kendine özgü bir yol açtığını ve tekke iş-lettiğini konuyla ilgili kaynaklarda görmek mümkündür. 
Yine tasavvufî düşünce ve duyguları çoğu Farsça olan şiirlerinde özellikle de rubaîlerinde ilk defa o dizelere 
aktarmış, Senâî-yi Ğaznevî, Ferîduddîn-i Attâr ve Mevlanâ bu yolda onun izinden gitmişlerdir. Tasavvuf tarihinde 
yedi sultandan biri olarak ka-bul edilen Ebû Sa‘îd’in tekke adabı ve şiir anlayışı daha sonra gelen sû  lerin önemli 
bir kısmı üzerinde geniş boyutlarda etkili olmuştur. Meclisleri ve sohbetlerinde söylediği sözler ve aşk konulu 
şiirler, çevresindekileri derinden etkilemiş, ünü Endülüs’e kadar ulaşmıştır. Özellikle rubaî türünde olmak üzere 
Fars şiirinde Tasavvufî duygu ve düşünceler ilk olarak onun tarafından yoğun olarak ifade edilmeğe başlanmış ve 
daha sonraki dönemlerde büyük sûfî şairler Senâî, Attâr ve Mevlanâ tarafından devam ettirilerek geliştirilmiştir.  
Ebû Sa‘îd, 1049 yılında 83 yaşında vefat etti. Tasavvuf bü-yüklerinin en önde gelenlerinden biriydi. Hayatının 
hemen hemen tamamı Nişâbûr, Tûs ve Meyhene’de geçmiştir. Bura-larda düzenlediği zikir ve sohbet meclisleriyle 
halkı irşad etme görevinde bulunmuş, dergahı gerçeği arayan tasavvuf bağlıları ve dervişlerle dolup taşmıştır. İbn 
Sînâ ve Şeyh Ebu’l-Hasan-i Harakânî ile görüşmelerde bulunmuş ve karşılıklı yazışmaları olmuştur. 
Ebû Sa‘îd-i Ebu’l-Hayr, zamanının önde gelen bilgin mu-tasavvı  arı arasında yer alması, yaşadığı çağın yaygın 
bilim dallarından tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat alanlarında bilgi sahibi olmasına rağmen söz konusu dallardan hiç 
birinde eser ver-memiştir. Ancak çeşitli sebeplerle değişik kişilerle yapmış ol-duğu yazışmalar, mektupları kend-
isinden sonraya kalan eserlerini oluşturur. Ebû Sa‘îd-i Ebu’l-Hayr hakkında iki önemli çalışma yapılmıştır.

1- Hâlât ve Sohenân-i Şeyh Ebû Sâîd
Muhammed b. Ebû Ravh Lutfullâh (ö. 1147) tarafından 1141 yılında kaleme alınan, Ebû Sa‘îd-i Ebu’l-Hayr’ın 
tarikat konusundaki sözleri, kerametleri ve diğer bazı konulara yer veren bu eser, ilk olarak V. Jukovski tarafından 
(Petersburg 1899), ikinci olarak da Îrec-i Efşâr tarafından yayınlanmıştır (Tahran 1331 hş.). Eser, Muhammed 
Rızâ Şefî’î-yi Kedkenî tarafından tashih edilerek 1366 hş. yılında Tahran’da yayınlanmıştır. 

2- Esrâru’t-tevhîd 

Esrâru’t-tevhîd adıyla bilinen Esrâru’t-tevhîd fî makâmâti’ş-şeyh Eb-i Sa‘îd, Ebû Sa‘îd’in torunu Muhammed b. 
Munevver tarafından kaleme alınmıştır. Ebû Sa‘îd-i Ebu’l-hayr’ın çocuklu-ğundan beri hayatı, menkıbeleri ve 
sözleri hakkında daha önce yazılmış Hâlât u Sohenân-i Şeyh Ebû Sa‘îd adlı eserdeki bilgilere ek olarak şifahî bilg-
ilerin de eklenerek yeni bir tarzda ele alın-masıyla oluşmuştur.  

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM 

devamı simgedergi.com.‘ da...
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İÇİMİZDEN
VLADİMİR  JİRİNOVSKİY  Neden Telaşlı ?

Türkiye ‘de çoğu aydın Vladimir Jirinovskiy ‘i sosyal medyadan tanır. Özellikle 
Karabağ zaferinden sonra bu kişinin söylemlerini  ve nutuklarını sosyal medyadan 
izlemeyen kalmadı gibi…Konuşurken ne kadar heyecanlı,telaşlı ve endişeli olduğu 
gözlerden kaçmamaktadır. Her konuşmasında Turan dan ,Türk birliğinden ve özel-
likle yeni kurulan Türk devletlerinden bahsetmektedir.Ayrıca ; çoğu aydınların 
belki de ismini duymadığı Rusya Federasyonunda ki Türkçe konuşan kadim Türk 
Özerk Cumhuriyetlerinden söz etmektedir:
Yakutya,Tataristan,Altay,Gagavuz,Başkurtistan gibi Özerk Cumhuriyetleri sayarken 
sesi titremektedir. Bunların bi rgün birleşeceğini ima etmekte ve gereken önlem-
lerin alınması gerektiğini kendine göre ısrarla söylemektedir. Aslına bakarsanız söz 
konusu yeni Türk Cumhuriyetler ve Özerk Türk Cumhuriyetlerinin vatandaşları 
görünüş olarak pek de  birbirine benzememektedir.Ayrıca bu Özerk Cumhuri-
yetlerin ve devletlerin din anlayışlarıda birbirine benzememektedir.

Söz konusu toplulukların ortak özelliği aynı temel dili konuşmalarıdır.Bu temel ortaklıktan dolayı Jirinovskiy 
endişe içindedir ve bu toplumların günün birinde birleşebileceğini söylemektedir.
Büyük bir insan topluluğuna millet veya ulus diyebilmek için birçok unsur varsa da en büyüğü ve kaçınılmaz olanı 
dildir.Çünkü dil kültürün ve toplum yaşamının en büyük iletişim aracıdır. 
Bunu bilen büyük düşünürler ;Mustafa Kemal ATATÜRK, Hace Bektaş-ı Veli Oktay Sinanoğlu ve daha nice 
aydınlar dil hakkında  kirlerini belirtmişlerdir. Örneğin ;Atatürk ,Dil kurumunu kurarak,dilimizi zenginleştirmiş 
,dili toplumun birleştirici çimentosu haline getirmiştir. Onun kendi icat ettiği sözcükler, özellikle geometrideki 
tanımlar herkes tarafından bilinmektedir. 

Prof.Dr.Oktay Sinanoğlu şöyle demiştir: ‘’Dil olmaz ise kültür olmaz,kültür olmaz ise kimlik olmaz ,kimlik olmaz 
ise haysiyet ,şeref olmaz .Dil bir milletin şere  dir,ancak şere  ni koruyan milletler dünyada ciddiye alınır’’.
Büyük düşünür Hace Bektaş-ı Veli eline, diline ve beline sahip ol derken dil üzerinde özellikle durmuştur.Dil 
derken ağzımızla konuştuğumuz organı değil,konuştuğumuz lisanı belirtmektedir.Buna sahip çıkmazsanız bunu 
kullanmazsanız,kültürünüzü ve varlığınızı kaybedersiniz demektedir.El  derken organ olarak elimizi değil ,il yani 
memleketini korumak istemiştir. Beline sahip çık derken de toprağına sahip çık demek istemiştir.
Jirinovskiy ye gelince endişesinin nedeni ,Rusya Federasyonun da yaşayan Özerk Türk bölgelerinde Türkistan da 
,İran da ,Türkiye de ve Çin de ortak kullandığımız bir dilin varlığıdır. Türk dilini özgürce kullanan ve gelişmesini 
sağlayan insanlar Atatürk’ün eseri olarak Türkiye de yaşamaktadırlar.Osmanlı imparatorluğu döneminde Türkç-
eye hangi gözle  bakıldığını herkes tarafından bilinmektedir. 

Türk aydınları ve Vatanseverleri olarak bizi biz yapan ,taa Altaylara gittiğimizde, iletişim kurmamızı sağlayan 
,dünya milletleri arasında yer edinmememize fırsat veren dilimize sahip çıkmalıyız.Onu geliştirmeli ,uzak 
akrabalarımıza götürmeli ,unutulmaması ve zenginleştirilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. 
Jirinovski’ yi korkutan ;bu büyük ulusal bağımsız Türkçeyi, yaymak ,ona sahip çıkmak ulusal bir görevdir. Jiri-
novskiy  endişesinde haklı olabilir.

PROF. DR. 
YUSUF BAYRAKTAR
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ASELSAN elektron tabancasıyla ilk ateşlemeyi yaptı

ASELSAN, eklemeli imalat amaçlı 3 boyutlu yazıcıların geliştirilip üretilmesinde önemli bir kabiliyeti ülkeye kazandırmaya 
hazırlanıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN’da yürütülmekte olan Elektron Tabancası Geliştirme Projesi’nde ilk ateşleme 
testleri başarıyla gerçekleştirildi.
Eklemeli imalat amaçlı 3 boyutlu yazıcıların en kritik bileşeni olan elektron tabancasıyla yakalanan başarı, savunma ve 
havacılık alanında kullanılabilecek yerli ve milli 3 boyutlu yazıcı geliştirme çalışmalarında önemli bir aşamanın daha geçilm-
esini sağladı.
Testlerde 4,32 kilovat güce sahip elektron demeti, vakum altında bulunan 2 santimetre kalınlığında bakır test plakasına 
çarptırıldı. 10 saniyelik süre boyunca açık tutulan elektron demeti bakır levhada yaklaşık 1,5 milimetre çapta eriyik havuzu 
oluşturdu.
Daha yüksek voltaj değerlerinde elektron demeti çıkarmak için ark oluşumunu önleyecek bir korona halkası tasarlanıp 
üretildi. Korona halkası ile demet çıkarma testi gerçekleştirildi. Tasarlanan parça ark oluşumunu önleme konusunda başarılı 
bir sonuç sağlayarak hede  enen 90 kilovolt voltaj değerlerine çıkılmasını sağladı. 90 kilovolt voltaj ve 10 miliamper akım 
değerlerine sahip elektron demeti 1,2 milimetre kalınlığında alüminyum plakaya çarptırılarak plakada 1 santim genişliğinde 
delik oluşturdu.
Çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden elektron tabancası prototipi, bu yıl içinde bir sonraki aşama olan “elektron demeti 
ile metal tozu etkileşim deneyleri” için kullanıma hazır hale getirilecek. 3 boyutlu yazıcıyla çok boyutlu fayda
Katmanlı imalat teknolojileriyle birlikte mühendisler, imalat kaynaklı kısıtların ortadan kalkmasıyla tasarımlarını kısa süre-
de hayata geçirebiliyor, daha ha  f ve karmaşık parçalar üretebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Stratejik Planı’nda “Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde Yetkinlik Kazan-
mak” amacı kapsamında belirtilen uçak, helikopter, füze, insansız hava aracı, uydu, jet motoru yurt içi geliştirme projeler-
inde özellikle kritik ve maliyetli metal parçalarda katmanlı imalat teknolojilerinin kullanılmasıyla performans, maliyet ve 
rekabet avantajı sağlanabilecek.

Ayrıca havacılık bakım faaliyetlerinde de katmanlı imalat teknolojileri kullanılabilecek. Bakım kuruluşlarının zayıf noktası 
olan tamir süreçlerinde gerekli tamir malzemeleri katmanlı imalat yöntemi sayesinde kolaylıkla tasarlanarak uçak üzerinde 
kullanılabilecek. Böylelikle tamirlerde daha hızlı çözümler üretilirken kuruluş envanterinde yüksek miktarlı tamir malzem-
esi tutulmayacak, depolama maliyetleri önemli ölçüde azalacak.

GÜNDEM
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İÇİMİZDEN

AHMET
KÜLENKÇİ

ULUDEREDE ARTIK YÜZLER GÜLÜYOR
Terörle mücadelede ki kararlılık en çok Güneydoğu ve Doğu Bölgesinde karşılık 
görüyor..
Bölgede artık huzur ve güven ortamı hakim..
Sosyal yaşamdan turizme kültürel faaliyetlerden spora tarımdan hayvancılığa 
büyük bir değişim ve gelişim hakim..
İşte bunun son örneği.. 
Yer Şırnak Uludere..

Bir zamanlar terör belasından  nefes bile alınmayan  Uludere de artık vatandaşın 
yüzü gülüyor.. 
Şırnak Uludere Hilal Beldesi’nde;

Şırnak Valiliği ve GAP İdaresi’nin destekleri ve Uludere Kaymakamlığımızın 
projesiyle 2020 yılında kurulan 12 sera yeşermeye başladı..

Bir zamanlar teröristlerin gezdiği Hanke Dağı’nda 
artık, tavuklar geziyor.
Şırnak Uludere Şenoba Hanke Dağı eteklerinde,
Gezen Tavukçuluk Projesi’yle;

2 milyon  tl hibe,
70 aileye 6 bin tavuk ve kurulan tam teşekküllü tesisle 
birlikte Hanke Dağı huzurla anılıyor.

Şırnak Uludere’de, İstiridye Mantarı Yetiştirme 
Projesi’yle kurulan iki mantarhanede;

6 tin doğal gübreyle ilk etapta, 
2,5  ton mantar yetiştirildi.. 
Sırnak Uludere’de, Kınalı Eller Çilek Projesi 
kapsamında 20 Kadın üreticiye 1’er dekar alanda 
toplam 20 dekar çilek bahçesi kuruldu. Uludereli 
kadınlarla birlikte Mayıs ayı içerisinde çilek hasadı 
heyecanla bekleniyor..
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İÇİMİZDEN

Müthiş bir değişim..

Uludere Markalaşıyor

Uludere Markalaşıyor Projesi’yle, tescillenen ULUYÖREM 
markasıyla kurulan tesiste ise Uludereli kadınlar tarafından 
üretilen erişte, mantı, yu a, salça ve reçeller ULUYÖREM 
markasıyla satışa sunuluyor..

As iş ekmek derdine düşmüş bölge hali için kim istihdama katkı 
sağlıyorsa Allah razı olsun..

Biz artık bölgeden bu haberleri duymak
 istiyoruz..
Yeter  terör belasından çektiğiniz. 

40 yıldır ülke olarak perişan olduk..

Kınalı kuzularımız şehitlerimiz rahat uyusun.. 
Artık dağlar ovalar her yer abluka altında.. 

PKK diz çöküyor..

Bölgede ki kadim şehirler den her fırsatta birlik 
ve beraberlik mesajları var..
Bölge halkının devletine olan güveni tam..
Yeter ki bu iklim değişmesin.. 
Güven ve huzur ortamı bozulmasın..
Şırnak Uludere bir modeldir..
Herkesin burada yapılanları iyi okumaması 
fotoğrafın tamamına bakması gerek.

İnanıyorum ki bunun arkası gelecek..
Bölge halkının tek isteği devlet ana  şevkati ve 
vaad edilen projelerin tamamlanması..
Yerel yönetimlere de büyük görev düşüyor.
Valilerimiz belediye başkanlarımız 
bürokratlarımız üzerlerine düşen sorumluğu 
yerine getirmeli..
Bu vesile ile Şırnak valimizi ve Uludere de emeği 
geçen herkesi  yürekten kutluyorum..
ULUDERE de yüzler gülüyorsa Trabzonda da 
Edirne de de Izmirde de yüzler gülüyor deme-
ktir..
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İÇİMİZDEN
İnsanoğlu okuma yazmayı “gerçekten” ne  
zaman öğrendi?
Tarihte yazıyı ilk olarak milattan önce 3500 yılları civarında, bugünkü Mezopota-
mya bölgesinde yaşamış olan Sümerlilerin keşfettiği bilinir. Yani günümüzden 
yaklaşık 5500 yıl önce çivi yazısı kullanmaya başlanmıştır. Sümerlilerin bu yazısına 
“çivi” yazısı demesinin sebebi, har  erin şeklinin daha çok bir çiviye benzemiş 
olmasından kaynaklanmıştır. Aslında dünyanın farklı yerlerinde, farklı zaman-
larda, farklı medeniyetler, farklı yazı karakterleri veya sistemleri geliştirmişlerdir. 
Ama işin özü, insanoğlu yaklaşık 5500 yıldır yazıyı kullanmakta ve bu yazı 
sayesinde, çok hızlı bir şekilde medeniyetlerini geliştirmiştir. Ama bu yazımın 
başlığında da söylendiği gibi insanoğlu “gerçekten” okuma-yazmaya bu tarihte 
mi başladı, yoksa bunun için başka bir referans tarihi işaret etmek mümkün mü?
Gelin sizi daha yakın bir tarihe, 1950’lere götüreyim. 21 Şubat 1953, yani 
günümüzden 68 yıl önce, James D. Watson ve Francis Crick isimli araştırıcılar, 
DNA’nın bugünkü bildiğimiz yapısını ilk defa keşfettiler. Binlerce yıllık

insanlık ve bilim tarihi göz önüne alındığında, 68 sene önceki bir tarih çok yakın bir tarih gibi gelebilir bize. 
Ama gelin görün ki 1953 yılındaki bu keşif (ki bu keşif ilerleyen yıllarda Nobel Ödülü ile ödüllendirilmiştir) 
insanoğlunun canlılık ya da biyolojik bilimler alanındaki en önemli keş   olarak kabul edilir. Çünkü o za-
mana kadar DNA’nın (daha doğrusu hücre içindeki bir molekülün ya da maddenin, çünkü “DNA” adı bu 
keşi en sonra verilmiştir) varlığı varsayılıyordu ama yapısı hakkında hiçbir  krimiz yoktu. Ve çok fazla za-
man geçmeden, DNA denen bu molekülün bütün canlıların ortak alfabesi olduğu anlaşıldı, yani 1953’ten iti-
baren biz bütün canlıların ortak yazılımı veya alfabesi olan, A (adenin), T (timin), G (guanin)ve S (sito-
zin) har  eri ile kısalttığımız dört tane temel molekülden, yani har en meydana geldiğini öğrenmiş olduk.
Üstelik bu çalışmalar gösterdi ki bu dört har  i alfabe sadece günümüz 
gelişmiş canlıların değil, yaklaşık 3.5 milyar yıl önceki en ilkel canlıların, 
yani tek hücreli bakterilerin de ortak alfabesiymiş! Diğer bir ifadeyle, 
4.6 milyar yaşında olan dünyanın içinde barındırdığı canlılığın tar-
ihi 3.5 milyar yıllık bir geçmişe dayanmakta ve bu süre boyunca, ki bu 
3.5 milyar yıl hakikaten çok uzun bir süredir, bu alfabe hiç değişmeden 
günümüze kadar gelmiştir. Yani 3.5 milyar yıl önceki bir basit bakter-
inin genetik şifrelemesi yine bu dört harf tarafından kodlanıyordu. 
Bugün en gelişmiş canlı türü olan insanların da genetik kodlamaları 
yine bu dört harf tarafından yapılmaktadır. Yani bunca uzun süredir

değişmeyen bir yazılımın ya da alfabenin varlığı, asıl dikkat çekilmesi 
gereken konudur. İşte o alfabe çözüldükten sonra, diğer bir ifade ile mi-
lyonlarca farklı canlı türünün hiç değişmeden milyarlarca yıldır aynı al-
fabeyi kullandıkları anlaşıldıktan sonra, insanoğlu “gerçekten” okuma 
yazmayı şimdi öğrendim demeye başlamıştır. Bugün geldiğimiz nokta iti-
bariyle baktığımızda, bu dört har  i alfabeyi, aynen bilgisayar ortamında 
olduğu gibi, bilim insanları artık yapay olarak makinalar ile sentezleye-
bilmekte, hatta geçtiğimiz yıllarda tamamen %100 makina ile üretilmiş, 
yaşamına devam eden tek hücreli organizmalar artık söz konusudur 
(https://www.bbc.com/news/science-environment-48297647). Artık 
günümüzde tüm canlıların, insan da dahil, DNA’sını yani alfabesini ya-
pay yollarla değiştirmek mümkün; yeni har  er, yeni parçalar eklemek 
ya da çıkarmak mümkündür. Özetle aynen bilgisayar ekranında kelime 
işlemci bir programda metin yazarken yaptığımız işlemlerin benzerler-
ini, DNA alfabemiz üzerinde yapmamız pekala mümkün. Peki, bu bizi 
nereye getirmiştir ve asıl önemlisi bundan sonra nereye götürecektir? 
Bununla ilgili bilgileri bir sonraki yazımızda sizlerle paylaşmayı umuy-
orum. Pandeminin geride kaldığı güzel ve sağlıklı günler diliyorum.

PROF. DR. 
EKREM GÜREL
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KANSER HASTASI VE COVİD-19 AŞISI
İÇİMİZDEN

PROF. DR. 
NECATİ ALKIŞ

Kanser hastaları kırılgan bir bağışıklık sistemine sahip olup ciddi COVID-19 hastalığı riski altındadırlar. Bu nedenle aşıdan 
bir miktar koruma sağlamak bile herhangi bir korumaya sahip olmamaktan daha iyidir. Kanserli hastalara, aşının bileşenleri 
için kişiye verilmesinde bir sakınca yoksa COVID-19’a karşı aşı önerilmektedir.

Halen tedavi gören kanserli kişiler COVID-19’a karşı aşılanmalı mı?
Aşıların genel popülasyon için güvenli ve etkili olduğu gösterilmiştir. Aşıların çoğu kanser hastası için güvenli olmayacağına 
dair hiçbir kanıt yoktur.  Bağışıklık (İmmün) baskılayıcı ve sitotoksik tedavi alan hastalar aşı denemelerine katılımdan hariç 
tutulmaktadır.  
Aşının herhangi bir bileşenine kontrendike olmadığı sürece tedavi gören hastalara COVID-19 aşıları önerilir. 
Kanser tedavisi görmekte olan hastalarda aşının zamanlamasına ve uygunluğuna karar verirken kan sayımı, alerjik reaksi-
yonlar ve diğerleri gibi, aşının uygulanmasının güvenliği konusunda tedavi eden hekiminiz ile konuşulmalıdır. Diğer önlem-
lerin de dikkate alınması gerektiğini unutmamak önemlidir
Aşıya ideal yanıtların elde edilebilmesi için mümkünse kanser tedavisi başlamadan 2 ha a önce veya 3 ay sonra yapılmalıdır.  
Hasta hali hazırda kemoterapi alıyorsa kemoterapi kürleri arasında COVİD-19 aşıları yapılabilir. Ancak aşılar ilk 24 ila 48 
saat içinde ateşe neden olabileceğinden, aşıların beyaz kan sayınızın düşük olması beklenmeyen bir zamanda yapılması ter-
cih edilir. Bunun nedeni, kan sayınız düşük olduğunda ateş ortaya çıkarsa, hastaneye yatmayı gerektirebilir.  
Acil tedavi almanız gerekiyorsa kemoterapi tedavilerinin tamamlanmasına kadar aşılamanın ertelenmesi uygun olabilir.
İmmünoterapi alan hastalarda aşılamaya devam etmek uygundur ve immünoterapinin kesilmesine gerek yoktur.

Kanser hormonoterapisi ve diğer kanser tedavileri alanlar ne yapmalı?

Hormonal tedavi gören hastalar için (Tamoksifen, aromataz inhibitörleri, LHRH analogları ve anti-androjenleri içeren 
kansere yönelik endokrin tedaviler), bu tedavilerin aşıların güvenliğini veya etkililiğini değiştirmesi beklenmiyor. Ancak 
yine güvende kalmak ve de 7-8 gün hormon tedavinizi almamanız hastalığınızı önemli ölçüde etkilemeyeceği düşünülerek 
mümkün ise aşıdan 3-4 gün öncesi ve 3-4 gün sonrasına kadar hormon tedavinize ara verip aşınızı yaptırabilirsiniz. Bu hu-
sus da kesin kanıtlar yoktur. 
Trozin kinaz inhibitörleri dediğimiz bir çok ağızdan alınan tedaviler ve de bazı meme kanserlerinde kullandığımız pal-
bosiklib, ribosiklib, abemasiklib gibi ilaç alanlarda; yukarıda hormon tedavisi alanlardaki gibi aşı önerileri uygundur.
Radyasyon (Işın) tedavisi alan hastalar için:
 Radyasyon tedavisi gören çoğu hasta için aşılamaya devam edilmesi önerilir ve radyasyon tedavisinin kesilmesine gerek 
yoktur.
Kanserle ilgili ameliyat hastaları ne yapmalıdır?
 Kanser ameliyatı geçiren çoğu hasta için aşılamaya devam edilmesi önerilir.  Yan etkiler özellikle ateş, aşılamadan sonraki 
ilk 24 ila 48 saat içinde ortaya çıkabileceğinden, en iyisi, ameliyattan sonraki birkaç gün içinde aşı yaptırmamak uygundur. 
Bu hastalarda ateş, ameliyatın iptal edilmesine neden olabilir. Splenektomi (Dalak ameliyatı) geçirenler için, mümkünse 
ameliyattan en az iki ha a önce ilk aşı dozunu almalısınız.

Kanser tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de önemli bir ölüm sebebidir. Son 2 
yılımızda da Covid-19 hastalığı dünyada ölüm sebepleri içinde ilk sıralara yerleşmeye 
başladı.
Covid-19 hastalığı günlerinde kanserli hastaların durumu daha farklıdır. Her gün bu 
hastalardan covid aşısı ile ilgili birçok soruya muhatap oluyoruz. 
Yeni bir bulaşıcı hastalık türü olduğundan bu husus da yapılan çalışmalar kanser 
hastalarını içermemektedir. Aktif tedavi alan kanserli hastalarda covid aşısının 
etkinliğinin düşük olabileceği düşünülmektedir.
Kanser tedavisi gören hastaların, COVID-19’dan ölüm riski önemli ölçüde artmıştır 
ve bu nedenle kanserli hastalar COVID-19 aşılaması için yüksek riskli, öncelikli bir 
grup olarak düşünülmektedir. 

COVID-19 aşısı kanserli kişilere uygulanmalı mıdır?

devamı simgedergi.com.‘ da...
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GÜNDEM
OBEZİTE PANDEMİSİ

Pandemi; dünyada geniş alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara 
verilen genel addır. Korona virüs salgınından  sonra pandemi terimi günlük 
hayatımızda dilimizden düşmez oldu. Bu yazımda Korana virüs pandemisi veya en-
feksiyon hastalığından farklı olarak teknolojik gelişmelerle birlikte görülme sıklığı 
artan sanki bir salgın hastalık pandemisi izlenimi veren Obezite hastalığının dünya 
genelinde hızla yayılmasına ve bu durumun etkilerine  değineceğim.
Halk arasında şişmanlık olarak ifade edilen obezite; vücutta anormal veya fazla mik-
tarda yağ birikimine bağlı sağlığın bozulması olarak ifade edilir. Toplum arasında 
sadece estetik bir sorun olarak algılansa da aslında vücutta nerdeyse tüm sistem-
lere olumsuz etkileri mevcuttur. Şeker , tansiyon ve kalp hastalıkları,uyku apnesi ve 
akciğer hastalıkları, karaciğer yağlanması, safra ve böbrek taşları, eklem ve omur-
ga harabiyetleri, kısırlık ve cinsel sorunlar en sık izlenen olumsuz etkiler arasında 
sayılabilir. Bu gibi sorunlar kişinin hem yaşam kalitesini azaltır hem de yaşam süres-
ini kısaltır.  
Neden obez oluyoruz sorusunun cevabı çok basit bir o kadar da zor. Sorunun 
cevabı kolay çünkü ailesel yatkınlığınız varsa bol kalorili gıdalar tüketip, az hareket 
ediyorsanız obeziteye yakalanma olasılığınız çok yüksek. Sorunun cevabı zor çünkü 
vücutta her şey matematik denklemleri gibi işlemiyor. Çok kalori alıp az hareket 
edip normal kiloda kalanlar veya ‘Su içsen yarıyor’ diyen hasta örneğindeki gibi az 
kalorili gıdalar tüketip çok hareket edip obeziteye yakalananlarda olabiliyor.  
Son 20 yılda teknolojik açıdan ciddi gelişmeler oldu. Hem şehirler içi hem de 
şehirlerarası ulaşım ağları sayesinde nerdeyse hiç adım atmadan varmak istediğimiz 
yerlere ulaşır olduk. İletişimdeki gelişme sayesinde hepimiz teknoloji bağımlısı 
bireyler olduk. Dışarıya çıkıp sosyalleşme yerine ev içerisinde akıllı telefon, tab-
let veya televizyon başında günümüzü geçirir olduk. Elektronik  alet ve gereçleri 
sayesinde kas gücümüzü nerdeyse hiç kullanmadan işlerimizi yapar olduk.  Yine 
gıda teknolojisindeki gelişmelerle kolay ulaşılabilir, gösterişli, daha lezzetli ve daha 
uygun inorganik ürünleri doğal ürünlere tercih eder olduk. Son yıllarda teknolojik 
gelişmeler hayatımızı kolaylaştırdığı ölçüde sağlığımızı da olumsuz yönde etkiledi. 
Sağlık istatistikleri incelendiğinde ülkelerin obezite oranlarında çocuk yetişkin ayırt 
etmeden teknolojik gelişimlerle paralel olarak son yıllarda ciddi artış izlenmektedir. 
Son bir yıl içerisinde insanlar korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinde mah-
sur kaldı ve bu süreç içerisinde hem hareket olanakları azaldı hem de yeme içme 
oranlarında ciddi artış oldu. Bu sebeplerden ötürü önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 
yaşanan obezite  seviyelerinde ciddi bir artış kaçınılmazdır. Bilimsel araştırmalar 
genellikle Obez bireylerde  korona virüs hastalığı seyri üzerine  odaklanmış. Obezite 
istatistik verileri  yeterli olmadığı için pandemi sürecinde obezitenin toplum içer-
isindeki düzeyleri tam net bilinmiyor.
Obezite pandemisi olarak ifade ettiğimiz bu global artış ülkelerin sağlık sistemlerini 
ve ekonomilerini ciddi sıkıntıya sokabilir.  Obezite kaynaklı hastalıkların (Şeker, 
tansiyon, kolestrol, vb) tedavisinin yanı sıra obezitenin medikal veya cerrahi teda-
visi sağlık sistemini ve dolayısıyla ülkelerin ekonomilerini ciddi sıkıntılara sokabilir. 
Ayrıca obezitesi olan kişilerin hayat sürelerinin  ve çalışma kapasitelerinin normal 
kilolu insanlara göre daha az olması,  son yıllarda özellikle yaşlı nüfusun arttığı  ül-
kelerde çalışma gücü genç nüfusta izlenen obezite artışı  nedeniyle ciddi oranda 
azalabilir. Ülke olarak gerçekten zorlu bir süreçten geçmekteyiz ancak pandemi 
süreci sonrası ayaklarının üzerine sağlam basabilen bir ülke olmak için milletimizin 
obezite konusunda bilinçlendirilmesi ve her türlü tedbirlerin bir an önce alınması 
oldukça elzemdir. Güçlü millet, güçlü Türkiye sloganının başarısı obezite ile yeterli 
mücadele ile sağlanabilir . 

DOÇ. DR.ALPER YAVUZ

YAZAR
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İÇİMİZDEN
Tut Bizi Ey Oruç!

Bu yıl Ramazan ayı hüzünlü geldi. Önceki coşkusunda teravih, cuma ve bay-
ram namazları olmayacak. Gürül gürül okunan mukabeleler, aile eş dost davet 
edilen kalabalık i ar sofraları olmayacak. Olmayan o kadar çok şey var ki bu 
ramazanda...

Ama imanımız var, ihlasımız var, imtihandayız bilinci var. Her gelen 
Allah’tandır tevekkülümüz var. Buna da şükür diyen dilimiz var. Ama çok ta 
eksiklerimiz var.

Birlik, beraberlik yok. Dağıldık iyice. Topla bizi Ey Oruç! Parça parça olduk. 
Her parçanın altında eziliyoruz. Mezheplerle ayrıldık. Siyasetle ayrıldık. Dini 
gruplarla ayrıldık. Statü, mevki, makam, maddiyatla ayrıldık. Bütünlüğümüzü 
kaybettik. Kafamız dağınık, hayaller hayatlar dağınık. Birliğe ihtiyacımız var. 
Birleştir biri Ey Oruç!

Hiçbir şeyin kıymetini bilmez olduk. Kıymet bilmedikçe bereketi azaldı. Vak-
timizin, malımızın, ömrümüzün kıymetini bilemedik. Bir geceyi bir ömür gibi 
kıymetli kılan Ramazan ayına giriyoruz. Bereketlendir bizi Ey Oruç!

Hayatın gelip geçici olduğunu unuttuk. Hiç ölmeyecekmiş gibi daldık dünya 
işlerine. “Bu da geçer ya hu” diyemeden her şeye hayı  anır olduk. İsyan ve 
şikayet bayrağı hep elimizde. Güzel ahlakın en büyük erdem olduğunu unut-
tuk. İnsan olmayı unuttuk. Hatırlat bize Ey Oruç!

Benliğimizi kaybettik. İyi niyeti, güveni kaybettik. Ben dedik hep, biz demeyi 
kaybettik. Benlik denizinde boğuluyoruz. Önce ben diyen bir toplum olduk. 
Kaybettiğimiz tüm güzellikleri buldur bize Ey Oruç!

İbadetin kapısı oruç. Sabrın ve tahammülün ölçüldüğü, hikmetlerin anahtarı 
oruç. Ne  sler azıp  ravunlaşırken ‘Dur’ diyen oruç. Maddiyattan değil, 
maneviyattan beslendiğimiz bir ay. Saklı müjdelerin olduğu, mükafatı gizli 
oruç. Sadece mide ile değil bütün üzuvlar ile tutulan oruç. Her kapıda bir sır, 
her kapıda hayırlar olan rahmet dolu oruç. Rahmet kapılarını aç bize Ey Oruç!

Oruç bir kalkandır. Kötü sözden, harama bakmaktan, harama meyletmekten 
korur. Allah’tan başka tüm korkulara galip gelmeli tuttuğumuz oruç. Nefsin 
kölesi değil efendisi olmalıyız. Hamallığını yaptığımız tüm kötü duygulardan 
kurtarmalı. Cehennem ateşinden koru bizi Ey Oruç!

İhtiyaçlarımız sonsuz, sözlerimiz ayarsız, amellerimiz ihlassız. Vesvese kurdu 
yiyip bitiriyor imanımızı. Şirk bataklığındayız haberimiz yok. Şeytan dostu-
muz olmuş. Gönüllerde huşu yok, kalplerde takva yok. Kalpte başlar, kalpte 
biter her şey. Kalplerimizi tut Ey Oruç!

Oruç tutmak, kendini tutmaktır...  Tut bizi Ey Oruç!..
  

GÜLSEMİN KONCA

YAZAR
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İstanbul Ticaret Üniversitesi haber atölyesi başlıyor
     GÜNDEM

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencilerin günümüzün meslek dinamiklerini öğrenmesi için 
“haber atölyesi” adı altında gazetecilik eğitimlerine başlıyor
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencilerin günümüzün meslek dinamiklerini öğrenmesi için 
‘haber atölyesi’ adı altında gazetecilik eğitimlerine başlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2 ha a sürecek etkinlikte, medya sektörünün başarılı haberci ve 
programcıları öğrencilerle buluşacak ve kendi alanlarıyla ilgili dersler verecek.

Televizyon ve dijital medya alanında dönüşümlerin yaşandığı günümüzde bu mesleğe gönül veren öğrenciler, 
mesleğin temsilcilerinden eğitim alacak.

Eğitimlerde spikerlikten sunuculuğa, kameramanlıktan görsel yönetmenliğe, spor muhabirliğinden istihbarat 
muhabirliğine, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliğinden savaş ve sağlık muhabirliğine kadar çok geniş 
yelpazede konular yer alacak.

Canlı yayın, haber ve program sunumu ve rejide ortaya çıkan yeni uygulamalar da bu mecraları kullananlar 
tarafından anlatılacak.

Medya sektörünün önemli isimlerinin vereceği eğitimlerde ‘Meslekte ne gibi dönüşümler yaşanıyor?’, ‘Medya-
da gazetecilik çalışmaları nasıl yapılıyor?’, ‘Geleneksel medya ve dijital medya etkileşiminde son durum nedir?’, 
‘Meslekte yer almak isteyenleri neler bekliyor?’ gibi sorulara cevap verilecek.

Eğitimler, 3-14 Mayıs’ta her gün 10 00-11.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Oturumlar, aynı 
zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
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SAYİM YAĞAN

Ramazan Bayramı

Türklerin İslâmiyet’e geçmesinin ardından İslam geleneklerini en iyi şekilde 
benimsemiş ve yaşamıştır. Bayramlar birlik dayanışmayı sağlayan herkesin sevgi 
ve hoşgörü içinde birbirini kucakladığı, çocukların sevindirildiği ve büyüklerin 
ikramlarda bulunduğu günler olarak kutlanmaktadır.

 İşte Türk kültüründe bayramlaşma ve Osmanlı’nın unutulan bayram gelenekleri... 
Türkler, İslam’a geçmesinin ardından Müslümanlık’ta hangi gelenek ve öğreti 
varsa hepsini en iyi şekilde benimsemiş ve sahip çıkmışlardır. Müslümanlık’ta 
en önemli görülen kandil gecelerinden bayramlara kadar en iyi şekilde yaşayıp 
değerlendirmişlerdir. Bunların biri de Ramazan Bayramıdır. Ramazan bayramı 
arefesinde saray süslenmeye başlar. Bayram namazının ardından Devlet içinde 
teşrifat‘a göre bayramlaşılır . Ardından Sultan halkın bayram tebriklerini kabul 
ederek, camilerde verilen hutbe ve vaazları dinleyerek, bayram kutlanırdı. 

İÇİMİZDEN

Mübarek üç ayların en kıymetlisi Ramazan Ayı’nın bitmesinin ardından müslümanların kutladıkları bayrama 
ramazan bayramı denmektedir. Ramazan, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı Ay olmasından dolayı Müslü-
manlar arasında çok kıymetli görülerek ibadetlerle geçirilmesine özen gösterilmektedir. Ramazan bayramı çoluk 
çocuk tüm Müslümanların camilere doluşarak kıldıkları bayram namazıyla başlamaktadır. Bayram namazının 
ardından büyüklerin elleri öpülerek bayramlaşılır. İslam geleneğine göre bayram ise toplumsal dayanışmayı 
sağladığı için herkesin maddi manevi büyük bir özveri ile hazırlandığı günler olarak kutlanmaktadır. Misa  rlerin 
geldiği, kalabalık sofraların kurulduğu, sevgi ve saygı içerisinde herkesin birlikte olduğu bayramlarda asıl önemli 
olan ise yetim çocuklar ve maddi durumu iyi olmayan aileleri unutmayarak onları maddi manevi yalnız hisset-
mesine engel olarak, hediyeler almaya çalışmaktır. 

Özellikle bu pandemi musibetinden de bu bayramla beraber kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Şimdiden 
hepinizin bayramını kutluyorum. Allaha emanet olunuz.
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İÇİMİZDEN

İSMAİL AYDIN

YAZAR

Genelde 2 bin yılından sonra doğanlara Z kuşağı diyoruz ve bu kuşak bizim 
en genç nüfusumuz. Türkiye’nin kaderini değiştirebilecek güce ulaşmış durum-
dalar. İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi Duygu Aydın Aslanerin yaptığı 
araştırma ve bu araştırma sonucunda Z kuşağının önemini tüm çıplaklığı 
İle ortaya koymuştur. Bu kitabın herkes tarafından okunması gerektiğine 
inanıyorum. Gençlik sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Gençlerimiz Yurtdışına 
gitmenin yollarını arar duruma geldi. Türkiye’de üniversiteyi bitirmenin hiç 
bir anlamı kalmadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bizim gençliğimizde 
Lise mezunlarının hatta Ortaokul mezunlarının banka müdürlükleri bile ya-
pabildikleri bir dönemdi. Örneğin benim köyümde ilk Üniversite mezunları 
1960 lı yılların sonlarına doğru bizim aileden Şükrettin aydın abimiz Hukuk 
Fakültesini bitirerek hakim olarak işe başlaması ve yine köyümüzden Hane   
Zengin ( işletme ) ve Fevzi Mutlu ( Öğretmen ) evet bunlar köyümüzün gururu 
oldular ve köyümüzde öğrenime büyük önem verilmeye başlandı çünkü 1955 
Li yıllardan sonra babalarımızın başlattığı gurbet geleneğinde  okumamanın 
ezikliğini iliklerine kadar yaşadıkları İçin “biz okuyamadık, okuyanların emir 
komutasında yaşamımızı idame ettirdik”, 

çocuklarımız ezilmesin onları okutup önemli mevkilere getireceğiz diye kolları sıvadılar. Şükrettin Aydın, Hane   
Zengin ve Fevzi Mutlu’dan sonra köyümüzde okuma oranı hızla arttı ve hemen hemen günümüzde köyümüzde 
Üniversiteyi bitirmeyen yok gibidir. Kültür seviyesi çok yüksek konumlara gelen il ve ilçeleri incelersek genelde 
devletin hizmet getirmediği bakir kalan yerler olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. İnsanlar tek ekmek kapısının oku-
mak olduğu inancına kapıldılar. 

Bu hemen hemen ülkemizin her köşesinde yaşanan bir olgu konumuna geldi. Ne yazık ki günümüzde durum çok 
farklı üniversite mezunu olmak hiç bir şeyi değiştirmiyor. Okulunu bitirip mühendis mimar olan çocuklarımız mar-
ketlerde tezgahtarlık, fabrikalarda güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına gönlümüz elvermiyor. Çocuklarımızın 
umutlarını, hayallerini çalmaya kimsenin hakkı yoktur. Demeli eğitim de bir eksik yanımız var bırakın devamlı 
üniversite açmayı sanayi’nin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirecek ve onu kali  ye kılacak okullara acil yönlenmeyiz 
gerekmektedir. 

Çok mezuniyet çok kültürlülük değildir. Okumuş cahiller ve test manyağı olarak mezun ettiğimiz çocuklarımızın 
geleceklerinden hepimiz onlarla birlikte endişeleniyor ve kaygı duyuyoruz. Burada yapılan hatalardan hepimiz 
sorumluyuz. İzlenen ekonomik politikalar, başarılı olmadığı kesin, aynı zamanda vergi politikaları hala yanlış 
uygulanıyor olması da işin cabası.Zaman kaybetmeden, zaman geçmeden sorunların tesbiti ve bu sorunlara 
çözüm önerileri geliştirmelidir. Bu kuşak 2023 seçimlerinde 7 milyon oy kullanacağını göz önünde bulunduracak 
olursak, ülkemizin kaderi ni yavaş yavaş onların belirleyeceği kesin.

E bize düşen söylemesi. 

Bizde söyledik, gerisini siz düşüneceksiniz!

Kim Bu Z Kuşağı
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GÜNDEM
Tüpraş, 2021 yatırımlarının yüzde 40’ını sürdürülebilirlik 
projelerine ayıracak

Tüpraş, yıl sonuna kadar gerçekleştireceği yaklaşık 1,7 milyar liralık yatırımın yüzde 40’ını sürdürülebilirlik 
projelerine ayıracak.
Tüpraş, yıl sonuna kadar gerçekleştireceği yaklaşık 1,7 milyar liralık yatırımın yüzde 40’ını sürdürülebilirlik pro-
jelerine ayıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, Küresel Raporlama Standartları ‘temel’ seçeneğine uygun hazırlanan 
Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.
Raporda, Tüpraş’ın sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konu-
sundaki çalışmaları ile iş birliklerine yönelik paydaş görüşleri yer aldı. Raporda ayrıca şirketin imzacısı olduğu 
Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) İlerleme Bildirimi’ne yer verildi.
Açıklamada görüşleri aktarılan Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, şirket olarak çevresel, sosyal ve ku-
rumsal yönetim performanslarını her geçen gün daha da geliştirdiklerini belirtti.
Yelmenoğlu, son 10 yılda yatırımlarının yüzde 20’sine yakın bölümünü sürdürülebilirlik alanında 
gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, ‘2021 sonunda çıtayı daha da üst seviyelere taşıyarak, gerçekleştireceğimiz 
yaklaşık 1,7 milyar liralık yatırımın yüzde 40’ını sürdürülebilirlik projelerine ayıracağız.’ ifadesini kullandı.

Sorumlu üretici bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Yelmenoğlu, şunları kaydetti:

‘Üretim süreçleri ve ürünlerdeki verimlilik odaklı yenilikçi uygulamalar çerçevesinde, 2020 yılında 238 milyon lira 
çevre yatırımı gerçekleştirdik. Enerji verimliliğinde dünyanın en iyi ra  nerileri arasında yer almayı hede  iyoruz. 
Enerji tasarrufu projeleri ve modernizasyon çalışmalarımızın sonucu olarak 2020 yılında 713 bin GJ (GigaJoule) 
enerji tasarrufu sağlarken, karbondioksit salımımızı 39,6 bin ton azalttık.’
Yelmenoğlu, Ar-Ge çalışmalarına geçen yıl toplam 43,4 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti.
Facebook Twitter Google LinkedIn
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İÇİMİZDEN
BU ÜLKEYE İHANET EDENLERDEN YETER ARTIK HESAP SORULSUN..

Halk iradesine, halkın seçtiği iktidara inanmak istemeyen “Bugün bu grup o ka-
dar ki ‘Türkiye’yi Tayyip Erdoğan yöneteceğine, Türkiye büyümesin’ diyecek kadar 
cahilane bir düşünceye sahip. Dünyanın en zor coğrafyasının Anadolu toprakları 
olduğunu, bu topraklar üzerinde yüzyıllar boyunca iktidar olmanın ve kalmanın bir 
o kadar zor ..
Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı sıkıntıların altında dış güçlerin yanı sıra içeriden 
de ortaya çıkan sorunlar oluşturuluyor. Özellikle son yıllarda yaşanan bazı olaylarla 
sorunlar zinciri bunun açık bir şekilde göstergesi. Sorun oluşturmakta mahir bu 
insanlar Tayyip Erdoğan düşmanı olacağım derken, bu vatana, aziz millete ihanet 
ediyorlar. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın, şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan 
o kadar ucuz değildir, herkes bu vatanda yaptığı ihanetin bedelini ödeyecektir. Bu 
ülkeye ihanet edenlerden hesap sorulmalıdır..
Alınlarının teri ile seçim kazanamayacaklarını anlayınca darbe tehdidi ile karşımıza 
çıkanlardan hesap sorulmayacak ise, AK Parti’ye verilen oylar haram olsun..
Siyasi çıkarlar uğruna, bu ülkenin insanlarının sağlığı üzerinden tedirginlikler üretip

“550 ilaç bulunamıyor” açıklamaları yapan eczacıların meslek odalarından, onların bu açıklamalarını manşetlerine yerleştiren 
gazetecilerden hesap sorulmayacak ise, AK Parti’ye verilen oylar, haram olsun..
Düşünün..
Sıradan bir rahatsızlığınız bile olsa..
Doktor size ısrarla tembihlemiş: “Sakın ha sakın.. İlacınızı aksatmayın.. Çok tehlikeli..”
Ve siz..
Eczanelerde 550 ilacın bulunamadığını, yakında eczanelerin kepenk kapatacağını gazetelerden okuyorsunuz.
Bırakın o ilacı bizzat kullanan hastaları.. O hastaların yakınları bile, bu tedirginlikten dolayı, bu stresten dolayı hasta 
olmaz mı? Bu ahlaksızlığı yaptılar, bu yalanlarla insanların sağlıklarını tehlikeyle attılar.. Bunlardan hesap sorulmayacak 
ise, AK parti niye iktidarda? Gün geldi, ilaç fabrikatörlerinin sözcülüğüne soyundular.. “Piyasada bulunmayan ilaçların 
sebebi,  yatına yapılmak istenen zammın kabul edilmemesi” dediler.. Dar gelirlileri düşünüyor numarasına yatan, işçi 
haklarını savunduğunu iddia eden, emekçiden yana olduğunu savunan gazeteler bile, bu manşetlerle çıktılar.. Bu emek 
istismarcılarından hesap sorulmayacak mı? Gün geldi, ABD’nin ilaç baronlarının paralarını daha hızlı tahsil etmesi amacı 
ile, büyükelçileri terbiyesizce, küstahça bir açıklama yaptı; “İlaç vermekten vazgeçilme” tehdidinde bulundu..
O büyükelçi ile birlikte.. O büyükelçinin borazanlığını yapan, yerli olduğu iddiasındaki, bu ülkede çıkan gazetelerin yöneti-
cilerinden hesap sorulmayacak mı? “Siz, ABD’nin ilaç baronlarının avukatı mısınız? Onların sözcüsü müsünüz?
Ticari bir konunun tara  arından birisi Türkiye iken, siz niye ABD’nin sözcülüğüne soyundunuz” diye..
84 milyona ihanet eden bu ahlaksızca tavrı sergileyen gazetelerden, televizyonlardan, internet sitelerinden hesap sorul-
mayacak mı? İlaç yalanları ile yetinmediler.. Aşı konusunda da, bu ülkeye ihanet ettiler.. Henüz korona aşısı üretilmediği 
dönemde, “2 milyon grip aşısı bağlantısı hazırdı, Türkiye geç kaldı, alamadı. Bu kış toplu ölümlere hazır olun” yalanları ile 
karşımıza çıktılar.. 

Yanlış okumadınız..

Şu an 24 milyon doz korona aşısı yapmış bu ülkeyi, daha şunun şurasında 6 ay önceki açıklamaları ile, “Geç kaldınız. 2 mi-
lyon doz grip aşısını alamadınız. İlkbahara kadar yüz binlerce ölüme hazır olun” diye karaladılar.. Evet, uydurmuyorum..
Yandaşlık falan yapmıyorum.. Türk Tabipleri Birliği’nin yetkililerinin bire bir açıklamalarından size aktarıyorum.. “Bu ül-
kenin siyasetçilerine, bu ihaneti yaptılar” demiyorum.. “Siyasetçidir, katlansın” diyebilirler.. Ama, bu ülkenin insanlarını, 
“Grip aşısı bile alamadık” telaşına düşürdüler.. O tedirginliği yaşattılar, bu ülkenin insanlarına.. Dönem dönem çıkardıkları, 
“Yoğun bakım hasta yatakları tamamen doldu. İnsanlar hastanelerden geri çevriliyor” yalanlarını hiç hatırlatmıyorum bile..

Ve son olarak da..

Çin’den aldığımız Sinovac aşısı ile ilgili, kıldan tüyden isnatlarla, “Fiyatını açıklayın. Kaç doz geldi, söyleyin. Bağış yapılan 
aşı, niye gümrükte başka şekilde tanımlandı” ahlaksızca saldırıları ile, Türkiye’nin Çin ile ilişkisini bile bozmak istediler..

HASAN ALPARSLAN

devamı simgedergi.com.‘ da...
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GÜNDEM
Türkiye-Çekya Afet Riski Azaltma Çalıştayı

Türkiye Belediyeler Birliği, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Çekya Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen 
Afet Riski Azaltma Çalıştayı’nda, iki ülke temsilcileri istişare ve tecrübe paylaşımında bulundu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetimlerin afetlere karşı hazır olması gerektiğini 
belirterek, ‘Sınırların kalktığı dünyada şehirlerimizi daha dirençli, daha sağlıklı şehirlere dönüştürmemiz ger-
ekiyor. Bu konuda koruyucu, önleyici tedbirler ve eğitim en önemli başlıklarımız. TBB olarak 800 bin bel-
ediye çalışanımıza yönelik afet eğitimlerini başlattık. Birlikten güç doğar anlayışıyla bu çalışmaları yapıyoruz.’ 
açıklamasını yaptı.

TBB, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Çekya Büyükelçiliği iş birliğinde Afet Riski Azaltma Çalıştayı 
düzenlendi.

Şahin, AFAD Başkanının destekleriyle bu çalışmayı başlattıklarını belirterek, ‘Kıymetli büyükelçimizi ziyaret 
ettiğimiz zaman böyle bir çalışmayı ülkeler arası örnek bir çalışma olarak yapabileceğimizi söyledi. AFAD 
başkanımızın da destekleriyle bu güzel çalışmayı başlatmış olduk.’ ifadelerini kullandı.

Küreselleşmeyle birlikte sınırların kalktığı bir dünyanın söz konusu olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

‘Sınırların kalktığı bu dünyada şehirlerimizi daha dirençli, daha sağlıklı şehirlere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu 
konuda koruyucu, önleyici tedbirler ve eğitim en önemli başlıklarımız. TBB olarak 800 bin belediye çalışanımıza 
yönelik afet eğitimlerini başlattık. Birlikten güç doğar anlayışıyla bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bu güçlü iş 
birliği sonucunda çıkacak olan rapor da hepimize yol gösterici olacaktır.’

devamı aa.com.tr ‘ de...
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Aralıklı Oruç – Çok Güçlü Bir Kilo Verme Aracı 
Aynı zamanda  Ücretsiz

İÇİMİZDEN

Aralıklı oruç (IF) şu anda dünyanın en popüler sağlık ve  tness trendlerinden biridir. 
İnsanlar kilo vermek, sağlıklarını iyileştirmek ve yaşam tarzlarını basitleştirmek 
için kullanıyorlar. Birçok çalışma, vücudunuz ve beyniniz üzerinde güçlü etkileri 
olabileceğini ve hatta daha uzun yaşamanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu, 
aralıklı oruç tutmak için nihai başlangıç kılavuzudur.
Aralıklı Oruç (IF) Nedir?
Aralıklı oruç (IF), oruç tutma ve yeme dönemleri arasında geçiş yapan bir yeme 
şeklidir. Hangi yiyecekleri yemeniz gerektiğini değil, ne zaman yemeniz gerektiğini 
belirtir. Bu bakımdan, geleneksel anlamda bir diyet değil, daha doğru bir şekilde bir 
yeme modeli olarak tanımlanıyor.
Yaygın aralıklı oruç yöntemleri, günde 16 saatlik oruç veya ha ada iki kez 24 saat 
oruç tutmayı içerir. Oruç, insan evrimi boyunca bir uygulama olmuştur. Eski avcı-
toplayıcıların yıl boyunca süpermarketleri, buzdolapları veya yiyecekleri yoktu. 
Bazen yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Sonuç olarak, insanlar uzun süre yiyecek-
siz çalışabilecek şekilde evrimleşti. Aslında, zaman zaman oruç tutmak, her zaman 
günde 3-4 (veya daha fazla) öğün yemekten daha doğaldır.

Oruç, genellikle İslam, Hıristiyanlık, Musevilik ve Budizm dahil ol-
mak üzere dini veya manevi nedenlerle yapılır.
ÖZET : Aralıklı oruç (IF), oruç tutma ve yeme dönemleri arasında 
geçiş yapan bir yeme şeklidir. Şu anda sağlık ve  tness camiasında çok 
popüler.

Aralıklı Oruç Yöntemleri
Aralıklı oruç tutmanın birkaç farklı yolu vardır - bunların tümü günü 
veya ha ayı yemek yeme ve oruç dönemlerine ayırmayı içerir.
Oruç dönemlerinde ya çok az yersiniz ya da hiç yemezsiniz

Bunlar en popüler yöntemlerdir:
16/8 yöntemi: Leangains protokolü olarak da adlandırılır, 
kahvaltıyı atlamayı ve günlük yeme sürenizi 1–9 pm gibi 8 saatle 
sınırlamayı içerir. O zaman aralarında 16 saat oruç tutarsınız.
Ye-Dur-Ye: Bu, ha ada bir veya iki kez 24 saat oruç tutmayı içerir, 
örneğin bir gün akşam yemeğinden ertesi gün akşam yemeğine 
kadar yememek.
5: 2 diyeti: Bu yöntemle, ha anın birbirini izleyen iki gününde 
yalnızca 500-600 kalori tüketirsiniz, ancak diğer 5 gün normal 
olarak yersiniz.
Kalori alımınızı azaltarak, tüm bu yöntemler, yeme dönemlerinde 
daha fazla yemek yiyerek tela   etmediğiniz sürece kilo kaybına 
neden olmalıdır.
Çoğu insan 16/8 yöntemini en basit, en sürdürülebilir ve en kolay 
bağlılık olarak görüyor. Aynı zamanda en popüler olanıdır.
ÖZET: Aralıklı oruç tutmanın birkaç farklı yolu vardır. Hepsi 
günü veya ha ayı yemek yeme ve oruç dönemlerine ayırır.

Uzman Biyolog 
İhsan Soytemiz

devamı simgedergi.com.‘ da...
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Salgın sürecinde çocukların rutin aşılama programı da 
aksatılmamalı

GÜNDEM

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon, Allerji ve Klinik İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Nuran Salman, “Ko-
vid-19 bizlere hastalıklara karşı korunmada aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon, Allerji ve Klinik İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Nuran Salman, salgın süre-
cinde rutin aşılama programının sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, ‘Kovid-19 bizlere hastalıklara karşı 
korunmada aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.’ ifadelerini kullandı.

GSK’dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nuran Salman, her yıl nisan ayının son ha ası olarak belirle-
nen Aşı Ha ası kapsamında aşının ve aşılamanın önemine ilişkin bilgi verdi.
Salman, Kovid-19 sürecinin hastalıklara karşı korunmada aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğin belir-
terek, geçmişte karşılaşılan pek çok hastalığın, herkesin aşı ile bağışıklık kazanması sayesinde artık görülmediğini aktardı.
Aşı Ha ası kapsamında, aşıların değeri ve toplumun aşı ile önlenebilir hastalıklar konusundaki farkındalığının artmasının 
öneminin altını çizen Salman, şunları kaydetti:
‘Bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili yöntem aşı, dünyada şu ana kadar halk sağlığı alanında gerçekleştirilmiş 10 
büyük başarı arasında aşı birinci sırada yer alıyor. Bir hastalığın mevcut aşısının olup olmaması o salgının büyüklüğünü 
ve dünyada oluşturduğu tehlikeyi çok ciddi oranda etkiliyor. Geçmişte karşılaştığımız pek çok hastalık hepimizin aşı ile 
bağışıklık kazanması sayesinde artık görülmüyor. Özellikle çocukların aşılarının zamanında yapılması çok önemli.
Aşılar hemen etkisini göstermediği için salgın bittiğinde yapılması, çocukları başka tehlikelere açık hale getirebil-
ir. Dolayısıyla bu dönemde bile aşılama hizmetlerinin devam etmesi gerekiyor. Bakanlık şemasında yer alan 13 aşıyı da 
zamanında yaptırmalıyız. Çocukluk çağı aşıları sayesinde dünyada her yıl 2-3 milyon ölüm engelleniyor. Tüm bu nedenlerle, 
bebeklerimizin, çocuklarımızın aşılarını ertelememiz, onlar açısından büyük risk oluşturuyor. Aşı ile korunabilecekken, tek 
bir bebeğin bile ölümcül bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetmesinin, günümüz koşullarında kabul edilemez bir durum 
olduğunu düşünüyorum.’

Salman, yetişkin aşılamada da bilincin artması gerektiğini bildirdi.

Kovid-19 hastalığında olduğu gibi, yetişkinlerin aşı ile korunabildiği onlarca hastalığın bulunduğunu belirten Salman, 
önümüzdeki dönemde, bu anlamda da bilinç düzeyinin ve alınacak önlemlerin artacağını umudunu paylaştı.
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İÇİMİZDEN
ABD ERMENİSTAN TÜRKİYE

ALİ MUGAN

ARAŞTIRMACI / YAZAR

Sevgili simge Dergisi okuyucuları 3 yıla yakındır ABD’ nin Suriye politikası üzerine 
yazılarımı sonlandırdım ve bundan sonra dünya ve Türkiye gündemi üzerine yazmağa 
başladım bundan önceki yazımda AKP kongreleri ve covit 19 üzerine yazımı yazdım de-
vam etmem gerekirken bu gün 24  nisan ve Ermeni tehcirinin ( zorunlu göç ) Osmanlı 
imparatorluğunun 
Zorunlu göçünün 86 ncı yıl dönümü her yıl ABF devlet başkanları bu 24 nisanlarda Er-
meniler için soykırım mı yoksa  büyük acılar mı yoksa çok kötü bir zulüm mu açıklaması 
yapılır ve Türkiye ABD ilişkileri bozulmaması için soykırım kelimesi kullanılmıyordu. 
Yanılmıyorsam 1980 yılında aktör ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Ermeni 
soykırımı Osmanlı tarafından yapılmıştır diye kullanıldı yani 41 yıl önce 
Ve günümüze kadar hiç bir ABD devleti Başkanı soykırım kelimesini kullanmadı ceo 
baidin hariç. 
Niçin bu kronolojiyi yapmak zorunda kaldım 2002 Kasım ayında AKP’ yi hükümete 
taşıyan Tayyip Erdoğan Ekibi milli gömleği çıkardık ve cumhuriyet gömleğini giydik 
diyerek Kasım 2002 de seçim sisteminin çarpıklığı ile 437 millet Vekili çıkartarak 
hükümet oldular Recep Tayyip Erdoğan sırasıyla başbakan Cumhurbaşkanı ve 2016 
halk referandumuyla tek başına anayasa Değişikliği gerçekleştirilerek devlet ve hükümet 
Başkanı oldu birde 15 temmuz hain fetö kalkışmasıyla gücünü daha da güçlendirerek 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oluşturularak Türkiye cumhuriyetinin tek gücü tek 
devlet Başkanı oldu 
Sn. Erdoğan tüm devletin yasama yürütme yargı erklerini eline geçirdikten sonra Tür-
kiyem artık idare edilmek bir yana her gün her ha a her ay kanun hükmünde karar-
namelerle idare edilmek bir yana rüzgarın önüne yakalanmış bir saman Alevi bir kuru 
ot balyaları gibi savrulmaya başladı gerek AKP 
kurucular kurulu gerek millet vekilleri eleştiren Cumhurbaşkanı hükümet sistemini bir 
bir ya ihraç edildi ya partideki görevlerinden alındı 2002 Yılmaz NFS a k p kurucularından 
şu an hükümet ve parlementoda olan millet Vekili yok diye düşünüyorum 
Sevgili okuyucularım bu kadar AKP  irdelememin gereği var mı diye sorabilirsiniz . Var 
çünkü milli görüş gömleği çıkartılarak cumhuriyet gömleği giyilerek bu halkın 100/37 
oyu alınarak demokrasinin tüm kuralları işlenecek dendi maalesef geldiğimiz nokta 
tam bir  yasko. 

Halkımızın tamamiyle özgürlük alanları daraltıldı. 
Halkımızın inanç ve ibadet özgürlüğü dine dayalı siyasal islama dayalı bir devlet geleneği 
oluşturuldu AKP örgütlerine AKP parti üyeliğine sahip olmayan hiç bir vatandaş devlet 
hizmetlerinden yararlandırılmadı. 
Hak hukuk adalet kavramları sadece örgüt ve millet vekilleri eliyle dağıtılmaya başkandı 
ve geldiğimiz nokta i  as etmiş bir ülke demokrasi ve cumhuriyet Atatürk değerleri rafa 
kaldırılmış bir ülke ekonomik ve dış politikada yerlerde sürünen bir ülke ve 41 yıl sonra 
Ermeni diasporası etkisinde kalan bir a b d Başkanı ve zavallı yoksul perişan aç se  l 
yerlerde sürüklenen bir Ermeni toplumu 
Yönünün nereye gittiği belli olmayan bir Türkiye.
F35 savaş uçakları için hem ortak hem dünyanın en gelişmiş savaş uçağı projesi için 1 
.500 000 usd yatıran Türkiye 
ve NATO savunma sistemine dahil olan bir Türkiye.
2 500 000 usa da 
S400 şey için hava savunma sistemine Rusya’ya pata yatıran 
Bir Türkiye ve hesabı kitap olmayan bir yönetim 
Türkiye’nin devlet olarak bey saydıklarım yanlışlarla .

Ne kazandığında ne kaybettiğini tek adam diğer adıyla Cumhurbaşkanlığı hüküm Met 
sistemiyle neşet kaybettiğini önümüzdeki yazımda yazacağım, iyi okumalar. 
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İÇİMİZDEN
BİR KÜRESEL KAMUSAL KÖTÜ GÜNCELİ; COVİD-19 ve 
VERGİ TEDBİRLERİ

GÖZDE DOĞAN

BİLİM UZMANI

Küresel kamusal mal, kamusal malların yaydıkları faydaların ya da zararların 
ülke sınırlarını aşarak tüm ülkelere, insanlara hatta geleceğe ulaşmasıdır. 
Kamu maliyesi disiplini açısından küresel kamusal mallar, dünya üzer-
inde küresel çapta bütün bireylerce elde edilen, tüketiminde rekabetin ve 
kısıtlamanın bulunmadığı,  nansmanın ise küresel olarak sağlandığı fayda-
lar bütünüdür. 
Küresel kamusal mallar, küresel kamusal iyiler ve küresel kamusal kötüler 
olarak detaylandırılıyor. Bununla beraber literatürde çeşitli tanımlamalar 
mevcut. Örneğin, Covid-19 küresel salgını küresel kamusal kötü olarak 
ifade edilirken bununla mücadele etmek adına küresel medikal önlemlerin 
alınması bilgi içerikli küresel kamusal mal olarak adlandırılmaktadır. Bu 
kavramsal çerçeveden sonra neredeyse 1,5 yıldır yaşam rutinlerimizi derin-
den sarsan küresel salgın krizi, ekonomik, sosyal, mali açıdan beklenmedik 
riskleri içinde barındırmaya devam etmektedir. 
Bu riskler içinde Devlet denen siyasi ve tarihi otoritenin var oluş sancısını 
anlamlı kılan vergilere ilişkin birtakım tedbirlerin varlığı bir ihtiyaç formu-
na bürünmüştür. Öncelikle beyanname verme süreleri bu mücbir sebeple 
uzatılmışken hizmet sektörüne ait yasal ödemelerin süresi 6 ay ertelenmiştir.  
KDV oranları, geçici süreyle %18’den %1’e inmesi söz konusu olmuştur. Bu 
bakımdan,  2 milyondan fazla mükelle  n muhtasar, KDV ve prim ödeme-
lerinin 6 ay ertelenmesi neticesinde neredeyse 53,6 milyar TL’lik muhtasar, 
KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatı ertelenmiştir. Bununla birlikte 
yaklaşık 1,9 milyon gelir vergisi mükelle   gelir vergisinin tahsilatı konu-
sunda mücbir sebep hali kapsamına alınmıştır. Mahalli idare birimlerinden 
biri olan belediyelere ise 3 milyar TL kaynak sağlanmıştır böylece halka 
en yakın hizmet sunan belediyelerin hizmet sunumlarındaki kesintilerin 
önüne geçilmeye çalışılmıştır. 
Bu kapsamda ülkemizde tüm ekonomik birimlerin derinden hissedildiği 
küresel sağlık kriziyle vergi tedbirleri ve paketlerinin etkinliği, bazı soru 
işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Özellikle, güncel çerçevede vergi 
a  arıyla genişlemeci politikalar doğmaktadır. Vergilerin bir pandemi ted-
birleri aracı olması dolayısıyla siyasi kaygılarla borçlanmanın önü açılırsa 
vergi-borç tercih sorunsalı konusunda hangi öneriler kullanılmalıdır…. Re-
fah ekonomisi kapsamında vergiler konusunda sağlanan desteklerin tahak-
kuk ve tahsilat süresi arasındaki zaman farkı dolayısıyla kamu gelirlerindeki 
tahsilatlar göreli olarak azalmaktadır. Bu durumun da bütçeye yansıdığı 
görülmekte, bütçenin de açık vermesi sebebiyle kısa vadeli borçlanma 
gereğini arttırması kaçınılmaz olmaktadır. Sonuç olarak, pandemi ile mü-
cadelede kamu otoritesinin vergiler konusundaki erteleme fırsatları kısa 
vadede piyasaları rahatlatırken uzun vadede mevcut sorunların gündeme 
tekrar gelmesini tetiklemektedir. Bu bağlamda, pandemiyle mücadelede 
oldukça hassas bir sürece haiz olan vergi politikasının ekonomik birimlerin 
dengelerini diri tutması gerektiği hususu göz önünde bulundurulmalıdır. 
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     GÜNDEM
TÜKETİCİ HAKLARINI BİLİYORMU? 
EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR? 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ NE ZAMAN KURULDU, NASIL ÇALIŞIR 

Evrensel insan hakları, hukukun üstünlüğü, ülkemizin bağımsızlığı ve demokrasi kültürünün gelişmesi  
doğrultusunda haraket eder. 
EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR? 
9 Nisan 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel kurulunda oy birliğiyle kabul edilen ve Türkiye tarafından da kabul 
edilmiş Tüketicilerin Uluslar arası Anayasası niteliğinde olan haklardır. 
BUNLAR ÜST BAŞLIK OLARAK DOKUZ BAŞLIK ALTINDA TOPLANMAKTA DIR 
1)GENEL GEREKSİNİMLERİN KARŞILANMASI HAKKI; 
Tüketicinin yeme, içme,  giyinme, barınma gibi biyolojik gereksinimlerinin  karşılanması için alınan ekonomik 
sosyal önlemlerdir. 
2)SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKI;                  
Tüketiciler tarafından satın alınan her çeşit mal ve hizmetin üretim dağıtım ve kullanılması sırasında karşılaşılan 
risklere ve tehlikelere karşı alınan yasal, idari, teknik önlemler ve uygulamalrdır. 
 3)BİLGİ EDİNME HAKKI: 
Mal ve hizmetlerin özellikleri, kullanım ve bakım koşulları ile tehlikeler ve risklerine ilişkin tüketicilerin doğru ve 
eksiksiz olarak bilgilendirilmesi konusunda ki düzenlemeler ve uygulamalardır. 
 4)ÖRGÜTLENME,SESİNİ DUYURMA VE TEMSİL EDİLME HAKKI: 
Tüketicilerin haklarını alabilmeleri ve savuna bilmeleri için bir araya gelip  güç birliği oluşturabilmeleri, kendiler-
ini  ilgilendiren yasal, ekonomik, sosyal, ticari, teknik ve politik her konuda düşünce ve göüşlerini  belirtebilme-
leri, baskı unsuru olabilmeleridir. 
5)SEÇME HAKKI: 
Tüketicinin çeşitli malve hismet arasında gelir düzeyine göre kendi gereksinimlerini karşılayabilen, istedikleri mal 
ve hizmetleri ucuza ve kaliteli olarak alabilme, tercih edebilme ve seçeneklerin artırılmasıdır. 
6) EĞİTİLME HAKKI: 
Tüketicilerin haklarını ve sorumluluklarını öğrenerek hak arama, haklarını savunabilme ve tüketici bilincine sahi 
olabilmeleri için eğitilmeleridir.

( Bakanlar Kurulu’nun 03. 05 .2004 tarih ve 04/2751 sayılı kararıyla) 
KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEKTİR 
(Consumer İnternatiyonal üyesidir) 18 Ocak 1991 de kurulmuş, o zamandan beri 
çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kuruluş amacı ; 
Tüketici Hakları Derneği; Ülkemizde Tüketici haklarının yerleştirilmes, 
yaygınlaştırılması ve tüketicinin korunması konusunda çalışmalar yamak, evren-
sel kabul görmüş tüketci haklarının ülkemizde yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması, 
savunulması ve tüketicinin korunması; bağımsız ve etkili tüketici hareketi 
yaratılarak haklarını bilen, arayan, savunan bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturmak, 
güvenli, ucuz, sağlıklı, çevreye ve doğal dengeye zarar vermeyen, kaynak israfına 
neden olmayan, tüketicinin temel gereksinimini ön planda tutan bir üretim 
ve tüketim sisteminin oluşmasını sağlamaya katkıda bulunmak için kurulmuş 
bir dernektir. Bütün mal ve hizmet sunumlarında tüketici haklarını gözeten 
politikaların uygulanması için çalışır. Siyasi, idari ve ticari kuruluşlardan bağımsız 
olarak hareket eder. Tüketicileirin bilgilendirilmesi ve diğer çalışmalarda hiç bir 
ticari markanın ve  rmanın etkisinde kalmaz. Hiç bir ticari kuruluştan bağış, 
reklam, ilan almaz ve bu kuruluşlardan sonsorluk ilişkilerine girmez.

ŞİRZAT MUGAN

               YAZAR

devamı simgedergi.com.‘ da...
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GÜNDEM
Beyin tümörü hastası 3 yaşındaki Amir Nurgalieva, 
Türkiye’de sağlığına kavuştu
Medipol Hastanesi Prof. Dr. Murat Elli, “Diğer bölümlerin yanı sıra KBB, çocuk gas-
troentroloji ve solunum hastalıkları olmak üzere 7 bölümün yardımıyla hastamızın ilk 
önce komplikasyonları, enfeksiyonları düzeltilerek yutma öğretildi” dedi

Kovid-19 salgınında sadece Türkiye’nin kabul ettiği beyin tümörü hastası 3 yaşındaki Amir Nurgalieva, Medipol Mega Üni-
versite Hastanesi’nde 7 farklı branşın uyguladığı multi disipliner tedaviyle sağlığına kavuşarak ülkesine döndü.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan’da yaşayan 3 yaşındaki Amir Nurgalieva, 
beyin tümörü hastalığına yakalandı.

Türkiye’nin uluslararası sağlık hizmetlerindeki başarısına Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde 7 farklı branşın katıldığı 
multidisipliner tedaviyle yenisi ekledi.

Kazakistanlı Nurgalieva, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde çocuk hematoloji- onkoloji, beyin, radyoloji, KBB, çocuk 
gastroentroloji ve solunum hastalıkları bölümlerinin uyguladığı multidisipliner tedavi sonrası tamamen iyileşerek ülkesine 
döndü.

Açıklamaya göre, Amir Nurgalieva’nın ailesi, salgın sürecinde tedavi için pek çok ülkeye başvurduklarını ancak oğullarını 
sadece Türkiye’nin kabul ettiğini söyledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Amir’i sağlığına kavuşturan ekibin başındaki Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk 
Hematoloji-Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Elli, süreç hakkında şu bilgileri verdi:

‘Tıpta anaplastik epandimom olarak tabir edilen beyin tümörü hastası Amir’in beynin içinde ventrikül dediğimiz beyin-
omurilik sıvısı içeren boşluklardaki hücrelerden kaynaklanan malign bir tümörü vardı. Hastamız bize başvurduğunda ilk 
olarak kemoterapi vererek tümörünü küçülttük. Ardından radyoterapi verdik. Orada canlı hücre bırakmamak için çocuk 
onkolojinin en önemli özelliği olan multidisipliner yaklaşımla hastamızın tedavisini ele aldık. Beyin cerrahi bölümümüzün 
desteğiyle Amir’in takibini, radyolojinin katkılarıyla da tetkiklerini gerçekleştirdik.

devamı aa.com.tr ‘ de...



36 NİSAN 2021 
 YENİ SAYI : 33

Çocukluk Dönemi Stresi     
Başlık, içeriğiyle bile stresimizi arttırıyor olsa da çocukluk döneminde yaşanan stresin 
gelecek yetişkinlikte nelere neden olabileceği oldukça kaygı verici. Çocuklarımızın 
gelişimi neredeyse ebeveynlerine ya da onlarla ilgilenen yetişkinlere bağlıdır. Bu 
bağlılık yanlızca ekonomik yönden değil, duygusal ve psikolojik yönden de böyledir.
Çocuğumuzu öpmek, ona sarılmak, başını okşamak, kısacası ona şe atle 
yaklaşmak; çocuklarımızın duygusal yoksunluk çekmelerini önlemenin en iyi yolu-
dur. Şe at ve sevgi ortamında büyüyen çocuk sağlıklı ve mutlu bir yetişkin olarak 
ebeveynleriyle her zaman sağlıklı iletişimi de seçecektir. Bu sadece ebeveynleriyle 
değil aynı zamanda tüm çevresiyle de uyum içinde olmasını sağlayacaktır. Kendisini 
değerli hisseden çocuklar, toplum içinde kendini daha rahat ifade edebilir ve prob-
lem çözme yeteneği de kazanır. Kendisini değerli hisseden çocuklar,hayata karşı da 
daha dayanıklı ve zorluklar karşısında daha dirençli olurlar. Hepimiz zaman za-
man hayatın koşuşturması içine dalıp yorgunluktan bitap düşmüşken bizden ilgi 
bekleyen, kendisine zaman ayırmamız için hırçınlık yapan ya da ağlama krizleriyle 
dikkati üzerine çeken çocuklarımızı gözden kaçırabiliyoruz. Bazı aile görevlerimizi 
ister istemez aksatıyor; çocuklarımızın bizler için ne kadar önemli olduğunu göster-
mek için onlarla ilgilenmeyi, onları dinlemeyi, sevip öpmeyi aksatabiliyoruz. Peki 
bu durumda çocuklarımız da kendi içlerinde stres yaşıyor olabilir mi?

Bunu bu kadar net ve açık ortaya koyamayacağı için kendilerince çeşitli savunma mekanizmaları geliştiriyor ola-
bilirler mi? Örnekleyecek olursak; 
- Söz dinlememe
Çocuklarda duygusal yoksunluk probleminin olması daha fazla dikkat çekmeye ihtiyaç duymalarına neden olur. 
Bunlar da çoğu zaman ebeveynlerin sözünü dinlememe, sinir krizi, dışarıda ağlama şeklindeki davranışlarla 
kendini gösterir.
- Kendini güvende hissetmeme
Duygusal yönden kendini boşlukta ve sevgisiz hisseden çocuklar kendilerini güvende de hissedemezler. 
- Korku 
Bazen bir uzman desteğine ihtiyaç duyulan bu gibi durumlarda yeterli desteği alamayan çocuklar genel anlamda 
bir korku duygusuyla baş başa kalırlar. Gelecekte bu durum yaşadıkları tüm ilişkilerde kendini terk edilme korku-
su olarak gösterecektir. 
- Agresi  ik
Çocuklar sinirli olduğunda onları dinlemek ve söylediklerine kulak vermek daha sağlıklı olacaktır. Böylelikle 
çocuk kendisinin anlaşıldığını fark edecek ve değerli hissedecektir.  
- Düşük akademik performans
Çocuklar kendilerini yeterince ifade etme ortamı bulamıyorsa bu durum akademik ortamda da yakasını 
bırakmayacaktır. Eğitim hayatında öğrenme güçlüğü, motivasyon düşüklüğü şeklinde ortaya çıkacaktır.
- Elektronik Dadı 
Aslında bu hepimizin başvurduğu günümüz çocuklarına ödül olarak sunduğu elektronik cihazlarla veya TV ile 
onları baş başa bırakmak. Bu çok fazla bir hal aldığında insanlarla etkileşimi azalacak, çevresinde olup bitenlere 
duyarsızlaşacaktır. 

Özetle; çocuklarımıza yeterince sevgi göstermemek onların da sevdiklerini kaybetme korkusu geliştirmesine se-
bep olur. Kendilerini güvende hissedebilme ihtiyacı yüzünden sürekli bu duyguyu tatmin edebilecekleri ilişkiler 
ararlar. İnsanlarla kurdukları ilişkiler dengeli ve tutarlı değildir. İçlerindeki değersizlik boşluğunu bir türlü dol-
duramazlar. 
Tüm bunlar kulağa oldukça can sıkıcı hatta korkutucu gelse de çözüm elimizde olan sihirli değneğimizi yani sevgi 
ve ilgimizi çocuklarımıza yöneltebilmek… Bunun için hala geç değil!
Ne dersiniz ? Sevgiler .

İÇİMİZDEN

GÖZDE USLU

REHBER ÖĞRETMEN
FİLOLOG / SOSYOLOG
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Zırhlı muharebe aracı Tulpar ihracat kovalıyor

GÜNDEM

Otokar, farklı kon  gürasyonlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanan zırhlı muharebe aracı Tulpar ile farklı 
ülkelerdeki ihtiyaç ve alımları takip ediyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Otokar, yüksek ateş gücü ve modüler yapısıyla öne çıkan zırhlı paletli araç 
Tulpar ve am  bi zırhlı paletli araç Tulpar-S ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, AA muhabirine, şirketin yüksek ateş gücü ve modüler yapısıyla öne çıkan 
zırhlı paletli aracı Tulpar ve am  bi zırhlı paletli aracı Tulpar-S’ye yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Tulpar’ın, bugünün piyade ve komando birliklerinin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlandığını belirten Görgüç, aracın 
kullanıcıların tek bir platformu farklı görevlerde kullanabilme ihtiyacı doğrultusunda geliştirildiğini söyledi.

Görgüç, bu sayede ha  f tank, zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı, keşif aracı, komuta kontrol aracı, 
hava savunma aracı, ambulans, bakım ve kurtarma aracı, havan aracı, istihkam aracı ve diğer türev araç 
kon  gürasyonlarının kullanıma sunulabildiğini bildirdi.

Tulpar’ın en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında testlerinin tamamlandığını ve aracın kali  ye olduğunu 
dile getiren Görgüç, şöyle konuştu:

“Global pazarlarda farklı ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilen Tulpar’ın testlerdeki performansı 
ve potansiyel kullanıcılar tarafından gelen geri bildirimler oldukça memnun edici. Tulpar zırhlı muharebe aracımız 
geçtiğimiz yıl ağustos ayında Şere  ikoçhisar’daki atış testlerini de başarıyla tamamladı. Bu tip araçlara ihtiyaç son 
zamanlarda giderek artıyor. Tulpar, farklı ülkelerin ihtiyaçlarına hem teknik hem yetenek hem de maliyet olarak 
cevap verebilecek özellikte. Tulpar seri imalata hazır, biz de dünyadaki mevcut ihtiyaç ve alımları takip ediyoruz.”
Am  bi zırhlı paletli araç olan Tulpar-S’nin de ortak bir platform olarak görevin gerektirdiği, zırhlı muharebe 
aracı, zırhlı personel taşıyıcı, bakım ve kurtarma aracı, komuta ve kontrol aracı, ambulans, keşif aracı gibi farklı 
kon  gürasyonların oluşturulabildiği tasarıma sahip olduğuna işaret eden Görgüç, “Modüler tasarım yaklaşımı, 
farklı kon  gürasyonlar için ortak gövde yapısı ve ortak alt sistemler kullanılabilmesini sağlıyor. Bu aracımız için 
de dünyadaki mevcut ihtiyaç ve alımları takip ediyoruz.” dedi.

devamı aa.com.tr ‘ de...
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Yeditepe Üniversitesi’nden Dünya Fikri Mülkiyet Günü değerlendirmesi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ata, “Sınai mülkiyet hakları patent, faydalı 
model, tasarım, marka, coğra   işaretler gibi haklardan oluşur” dedi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ata, ‘Telif hakları, 
bilgisayar programları da dahil olmak üzere bilim ve edebiyat eserleri, güzel sanat eserleri, musiki eserleri, sinema 
eserleri gibi eserleri kapsar. Sınai mülkiyet hakları ise patent, faydalı model, tasarım, marka, coğra   işaretler gibi 
haklardan oluşur.’ açıklamasında bulundu.

Yeditepe Üniversitesi tarafından, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, ‘Bir 
 krim var’ diyerek çıkılan yolda,  krin çalınması ve o kişiye ait olmadığının iddia edilmesi olasılığı çok yüksek. 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO),  kri mülkiyet haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak, yenilik ve icatlar-
da  kri mülkiyet haklarının öneminin anlaşılmasını sağlamak amacıyla, 2000 yılından bu yana, 26 Nisan’ı ‘Dünya 
Fikri Mülkiyet Günü (World IP Day)’ olarak kutluyor.

‘Bilgisayar programları da telif kapsamında’

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ata, Türkiye’de son yıllarda oluşmaya başlayan  kri mülkiyet 
anlayışı ve yakın zamanda yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile ilgili bilgi verdi.

İnsanın  kri emeği sonucu ürettiği, yaratıcı nitelikte olan ancak maddi varlığı olmayan ürünler üzerindeki hakların 
 kri mülkiyet hakkı olarak ifade edildiğini belirten Özlem Ata,  kri mülkiyet haklarının, telif hakları ve sınai mül-

kiyet hakları şeklinde iki gruba ayrıldığını bildirdi. Ata, ‘Telif hakları, bilgisayar programları da dahil olmak üzere 
bilim ve edebiyat eserleri, güzel sanat eserleri, musiki eserleri, sinema eserleri gibi eserleri kapsar. Sınai mülkiyet 
hakları ise patent, faydalı model, tasarım, marka, coğra   işaretler gibi haklardan oluşur. Türkiye’de telif haklarıyla 
ilgili işlemler konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü görevli iken sınai mülkiyet 
hakları konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) görevlidir.’ ifadelerini kullandı.

devamı aa.com.tr ‘ de...
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Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu’nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece 
Irak’ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi.

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak’ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu’nun devam 
ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

Teröristlere bir darbe de Metina 
bölgesinden… 

Pençe-Şimşek operasyonunu icra 
eden Komandolarımız, Metina’da 
teröristlerle girdikleri çatışmada 2 
PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle 
getirilen terörist sayısı 16 oldu.
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İÇİMİZDEN

1951-1952 yıllarında İspanya Hükümeti, Türkiye’den çok yüksek miktarda odun 
kömürü satın almak istiyor.

O güne kadar İspanya’ya yapılan ihracat kalemleri arasında yer almayan bu talebin 
bir de özel şartı vardı: 

Kömürlerin İskenderun’dan Saroz Körfezi’ne kadar Akdeniz ve Ege sahillerinde 
doğada kendiliğinden yetişen “delice” ağacından elde edilmesi isteniyordu. 

İstek dönemin Hükümeti tarafından yüksek getirisinden dolayı sevinçle karşılanıyor, 
ülkemizde bol miktarda bulunan delice kömürü ihraç edilmeye başlanıyordu.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, limanların üzeri gemi yüklemeleri sebebiyle 
kara bir bulut ile kaplanıyor göz gözü görmüyordu! 

O yıllarda Ankara’da görev yapan ABD Ticaret Ataşesi, dönemin Dışişleri Bakanı’na 
ihraç edilen kömürün İspanya tarafından nasıl değerlendirildiği ya da nerelerde 
kullanıldığını araştırıp araştırmadıklarını soruyor. 

Aldığı cevap, getirisinin önemli olduğu, nerede kullanıldığının Türkiye’yi ilgilendirmediği şeklinde oluyor. Bunun 
üzerine ataşe konuyu kendisi araştırıyor ve otoyollarda dolgu malzemesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaşıyor. Bu-
nunla yetinmeyip ABD’de tanıdığı mühendislerden bilgi alıyor ve otoyolda kömür dolgunun bir yararı olmadığını 
öğreniyor. 
Öğrendiklerini Bakan’a iletiyor, Türkiye’nin rahatsız olmadığını, gelirden dolayı memnun olduklarını söylüyor, 
konu kapanıyor... 
Delice ağacının zeytin aşılamak için en uygun ağaç olduğunu bilenler Türkiye’ye oyun oynamışlardı. 
Sonuç olarak İspanya dünyanın en büyük zeytinyağı ihracatçısıdır ve ne tesadüf ki aynı yıllarda Türkiye marga-
rinle tanışmıştır.

DELİCE NEDİR : Aşılanmamış zeytin ağacına “delice” denir.

ALINTIDIR

Marshal yardımlarıyla Ege ve Akdeniz bölgemizdeki milyonlarca zeytin ağacımız kökünden sökülerek gemilerle 
Avrupa’ya götürüldü. ABD bize bu ağaçların yerine milyonlarca kavak ve çam (çıra)  danı verdi. Kavak ağacı 
memlekette alerjik hastalıklar başlattı. Çam ağacı ise bildiğimiz yağlı çıra idi. Dağlarımıza ovalarımıza her yere 
diktik. Hiçbir işe yaramayan bu ağaç, ülkemizin dağına bayırına dikilen saatli bomba oldular. Bu ağaçlar yandığı 
zaman kozalakları patlayarak yanar halde 200 metre uzağa fırlamakta oradaki çam ağaçlarını da tutuşturmaktadır.
Bugüne kadar kimi gördüysem yetkili yetkisiz, beyinli beyinsiz herkese anlattım ABD bizim gibi haini bol ül-
kelerin coğrafyasını çam (ÇIRA) ormanlarıyla dolduruyor, içimizdeki hainlerin sayesinde bir kibrit çakmasıyla 
100 savaş uçağının verdiği zararı veriyorlar. Şimdi soruyorum size devletimiz bu çam ağaçlarının yerine zeytin, 
ceviz, badem, incir, sakız ağacı dikse hem bu ağaçlar kolay kolay yanmaz hem de köylümüze bir gelir olur.

Hâlâ çam dikiyoruz bıkıp usanmadan.

 BU ÇAM AĞAÇLARI SAATLİ BOMBADIR. ZEYTİN DİKİN, CEVİZ DİKİN, BADEM DİKİN, ÜRÜNÜ KİM 
ALIRSA ALSIN KÖYLÜMÜZ TOPLASIN FENA MI OLUR.

NE OLUR ÇAM (ÇIRA) DİKMEYİN BU GÜZEL MEMLEKETE.

FATİH AKICI’dan alınmıştır.

DELİCE

ZAFER ALTINKESER

YAZAR



41NİSAN 2021 
 YENİ SAYI : 33

İÇİMİZDEN
Elektronik Kağıt (E - Paper) Teknolojisi

Elektronik mürekkep,  ziksel bir kağıt üzerindeki mürekkep baskının görünümünü 
kopyalayarak çoğaltan bir ekran teknolojisidir.Bu teknolojinin mucitleri MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology) Media Lab’da yardımcı doçent olarak Josseph 
M. Jacobson ve MIT matematik lisans öğrencisi Barrett Comiskley‘dir. 
E Ink (www.eink.com), elektronik mürekkep ve Elektronik Kağıt Ekranı (Elec-
tronic Paper Display) teknolojisini ticarileştirmek için 1997’de MIT Media Lab’den 
çıkarılan birleşik E Ink Corporation’ı ve 1992’de Tayvan’daki ilk TFT LCD şirketi 
olarak kurulan Prime View International’ı kapsıyor. Kaliteli küçük-orta boyutlu 
TFT LCD’ler. 2009 yılında Prime View, EPD tedarik zincirini daha da entegre et-
mek ve genişletmek için E Ink Corporation’ı satın aldı ve yeni birleşik şirketler E 
Ink olarak markalandı. Bir E-Ink ekranda, siyah ve beyaz pigmentlerle dolu milyon-
larca küçük kapsülü askıya almak için temiz bir akışkan maddeden yararlanılıyor. 
Beyaz pigment pozitif yüklüyken siyah pigment de negatif yüklü, ve bu sıvı katman 
da iki ayrı alana bölünmüş olan iki elektrot katmanı arasında sıkışmış durumdadır. 
Her bir bölgenin ekrandaki karşılığı bir “piksel”dir.

Bütün bu sürece elektroforez adı veriliyor. Bu 
elektrotların nasıl yüklendiğine bağlı olarak her bir 
bölgedeki pigment oranı değişiyor ve bu oran da 
ekran üzerindeki gri tonlamanın derecesini ayarlıyor. 
En alttaki elektrot pozitif bir elektrik alanı yaratırsa, 
pozitif yüklü beyaz pigment sıvı katmanın en üstüne 
doğru ittiriliyor, böylece negatif yüklü siyah pigment 
de sıvı katmanın altına doğru giderek gizlenmiş 
oluyor. Hep beraber, beyaz pigmentlerin hepsi beyaz 
bir piksel olarak görünüyor.
Aynı işlemin tam tersi gerçekleştiğinde de bu defa siyah pigmentler öne çıkıp siyah piksel olarak görünüyorlar. En 
alttaki elektrot hem pozitif hem de negatif elektrik alanları yarattığında da sonuç siyah ve beyazın oranına bağlı 
olarak değişebilen gri tonlar olarak karşımıza çıkıyor. E-Ink’ler söz konusu elektrotların işleyiş biçimi sayesinde 
yalnızca sayfa çevrilirken bir enerjiye ihtiyaç duyuyor, ve tam da bu yüzden bir e-okuyucunun şarjı yaklaşık bir ay 
kadar dayanabiliyor. Hatta bir sayfadan diğerine geçerken belirli bir piksel siyah olarak kalmaya devam ediyorsa 
herhangi bir değişikliğe gerek olmadığı için bu noktada ekstra bir enerjiye ihtiyaç duyulmuyor. Advanced Color 
ePaper (E Ink ACeP™), yalnızca renkli pigmentler kullanarak sekiz ana rengin tümü de dahil olmak üzere tam bir 
renk gamı elde edildi.Bu sayede yeni nesillerde  renkli E Ink ekranlar yapıldı.Tüketici elektroniğinde en son yerini 
alan PocketBook 740 Color ve Sony DPT-CP1V2’dir.

E Ink , piyasaya e-okuyucular(e-
readers), raf etiketleri, giyilebilir 
cihazlar ( e-paper wearables), e-
de erler(e-notebooks), ekranlar(e-
paper monitors) için e-kağıt teknolo-
jiler geliştirmektedir.

AYDIN ALTINKESER

YAZAR
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların korona-
virüs aşısı olma hikayelerini  lmleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin farklı köşelerinden aşı hikayelerini, 8 bölümden oluşan 
“Bu Topraklara Aşık” adlı dörder dakikalık kısa  lm serisinde topladı.
Film serisinde, Türkiye’nin sağlık sisteminin gücü, ülkenin dört bir yanında süren ve Kovid-19 ile mücadelenin en 
önemli ayaklarından birini oluşturan aşılama çalışmaları üzerinden anlatıldı.

Van’da yaşayan Abdullah Adıgüzel’in, Kovid-19 aşısı olma hikayesini anlattığı serinin ilk  lmi, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşıldı. Altun, paylaşımında, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla, 
Edirne’den Kars’a kadar her şehre, aynı gayret ve samimiyetle ulaştıklarını belirterek, “Van’da yaşayan Abdullah 
Adıgüzel amcamızın da dediği gibi ‘Başka Türkiye yok.’ Allah devletimizi daim, milletimizi her daim aziz eylesin.” 
ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetleri en ücra yerlere kadar ulaşıyor
“Bu Topraklara Aşık” adlı  lm serisinde, Erzurum, Sivas, Van ve Tunceli’nin köylerindeki vatandaşların aşı olma 
hikayelerine, kendilerinin anlatımıyla yer verildi.

Türkiye’nin en ücra köylerine bile sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve kusursuz bir sistemle ulaştırıldığı vurgulanan 
 lm serisinde, aşılama sırası gelmiş 60 yaş üstü insanların aşı serüvenleri, yaşadıkları mekanlar, köyler ve aile 

ortamları ekseninde aktarıldı.

Yabancılar da Türkiye’nin sağlık sisteminin gücünü anlattı
Seride ayrıca, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya’ya yerleşerek, bu bölgelerde uzun yıllardır yaşayan ve aşı sırası 
gelen yabancılar da Türkiye’nin sağlık sisteminin gücünü ve yetkinliğini dile getirdi.

Özellikle Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya’ya yerleşen İtalyan, Alman, İngiliz ve Yunan çi lerin, kendi ülkeleri 
ile Türkiye’nin sağlık sistemini objektif olarak karşılaştırdıkları seride, yabancıların Türk sağlık sistemine ilişkin 
olumlu değerlendirmeleri de yer aldı.
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İçişleri Bakanlığından suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin 
açıklama: 348 organize suç örgütü çökertildi

Bakanlık açıklamasında, 15 Temmuz sonrasında 1738 operasyon yapıldığı belirtilerek, “31 ulusal düzeyde, 
13 bölgesel düzeyde ve 304’ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir” 
denildi.

İçişleri Bakanlığınca, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında 348 organize suç örgütünün çökertildiği, 
güvenlik güçlerinin tüm suç örgütleriyle mücadelesinin, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar 
sürdürüleceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için, hukuk devleti çerçeves-
inde tüm imkanlarını kararlılıkla ve sorumlulukla seferber ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen 
üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır. Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok 
alanda edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük 
hayatında hissedilmektedir. Bu çerçevede, 15 Temmuz sonrasında 1738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli 
gözaltına alınmış, 8 bin 414’ü tutuklanmış, 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304’ü de yerel düzeyde ol-
mak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir.”

“Örtüleme yöntemine rağmen ısrarlı takibimiz devam etti”
Güvenlik güçlerinin ağır saha baskısı karşısında, bu yapılara mensup kişilerin, dönem dönem “örtüleme yöntemi” 
olarak adlandırılan bir yöntemle kamuoyuna, faaliyetlerinden uzaklaştığı izlenimini vermek istedikleri belirtilen 
açıklamada, bu örtüleme adımlarına rağmen, güvenlik güçlerinin bu konudaki ısrarlı takibinin devam ettiği 
vurgulandı.

devamı aa.com.tr‘ de...   
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Amerikalı Müslümanlardan İsrail’e Kudüs’te Filistinlilere 
uyguladığı şiddet nedeniyle tepki

Amerikalı önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere uyguladığı 
şiddete sert tepki gösterdi.
ABD’de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Kon-
seyi (USCMO) ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin 
Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara saldırmasının ve İsrail’in asırlardır kendi evlerinde oturan Filistinli-
lerin evlerini haksız şekilde ellerinden almasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Hamas lideri Heniyye: İşgalcilerin saldırıları tüm kırmızı çizgileri aştı
Netanyahu’dan Kudüs’teki gerginliği artıracak açıklama: Kudüs’ü inşa etme hakkımız var
İsrail’in bu tür uygulamalarının “ırkçı eylemler” ve bu eylemlerin uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu 
belirtilen açıklamada, Joe Biden yönetimi ile Kongre’nin bu konuda harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail polisinin saldırılarının Müslümanlara, Mescid-i Aksa’ya büyük bir saygısızlık olduğu ve tümüyle 
reddedildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşananlar
Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne 
oluyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.
İsrail polisi, 7 Mayıs’ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle 
müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir 
yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

İsrail polisi, bugün sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa’dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile 
müdahale etmiş, 10 kişi yaralanmıştı.
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HAYVANSEVERLİK ALGISI

İnsan, beşeri ve bilinçli bir zihin seviyesinde yaşamak için çabalarken ve neredeyse 
tüm politikalar insanlar için oluşturulurken bugün biraz da hayvanseverlik algısı 
üzerinden dem vuracağım.

İnsanın yaşamdaki yaradılışının temeline baktığımızda sevginin  bu domino 
taşlarından ilk sırada yer aldığını biliyoruz. İnsan sevmek normal bir tavır silsilesi 
iken hayvan sevebilmek ise ultra bir çaba gerektiriyormuşçasına yorumlanıyor. 
Oysa insanlık çağının başlangıcından bugününe baktığımızda yaşam döngüsünde-
ki en büyük yardımcılarımızdı hayvanlar.

Yerleşik yaşamdan önce ve sonra insana yardım eden belki de hayat kurtaran 
canlardı kurtlar köpekler, binek hayvanlar… İnsanlar dünyadaki en muhteşem en 
yüce varlık olarak reklamlaşan bu varlık ise her şeyin kendisine hizmet ettiği ve 
edeceği algısı ile doğdu öldü doğdu öldü bu döngü hep böyle devam etti. İnsanı 
diğer canlılardan ayıran mühim mesele akıl edebilmesiydi, oysa insan aklıyla 
barınaklar kurdu, barınaklarda biriken hayvanları zehirledi durdu. Yetmedi, sokak-
lara ya da yaşam alanlarına ait olan canları ormanlara attı, onları savunan hayvan 
hakları savunucularına da hor gözle baktı. 

Bu muhteşem yaradılış hikmeti içinde her şeyi sevebilecek nitelikte olan insan 
oğlu bu ayrıştırmayı bizzat aklı ile yaptı. Oysa akıl ile ayırt edilebilecek hususlar 
vardı, insan oğlu kurduğu yönetimle ülkenin değeri sayılacak sokak hayvanlarına 
yasalarla haklar vermeliydi, onlar için hastaneler kurmalıydı, sahipsizliğe değil de 
bakımla ve ilgi ile kazanılacak canların yüreği olabilmeliydi. 

Biz bu algının peşindeyiz, çocukluk yaşlarda hayvan sevgisi kazanmamış çocuklar, 
büyüdüklerinde de bu bilinci geliştirmeyip onları bir can olarak görmeksizin bir 
mal bir eşya cansız bir meta olarak görmeye devam ediyorlar. Ardından hayvan ci-
nayetleri, çarpıp kaçmalar, tecavüzler… bitmiyor. İnsafsızlık sevgisizlikten doğuyor, 
biz bunun derdinde olmalıyız. Hayvanlar ve tüm canlıları sevmeyi öğrenme iklimi 
çocukluk iklimidir…

Bunu yeşertelim. 

LEVENT AYDIN

YAZAR
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YÖK Başkanı Saraç: Engelsiz Üniversite Ödülleri için bu yıl 
837 başvuru yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Engelsiz Üniversite Ödülleri için bu yıl 114 üni-
versiteden farklı kategorilerden 837 başvuru yapıldığını bildirdi.
Yekta Saraç, “2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” dolayısıyla YÖK Başkanlığında düzenlenen törende, bu yılın 
ödül kazanan üniversitelerinin rektörleriyle çevrim içi buluştu. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık da çevrim içi katıldı.

Küresel salgın sürecinin birçok alanı etkilediğini, etkilemeye ve değiştirmeye de devam ettiğini belirten Saraç, bu 
sürecin yükseköğretim alanına eğitim teknolojileri, uzaktan eğitim, dijital veriler, dijital beceriler, dijital dönüşüm 
gibi yeni eğitim paradigmalarını da beraberinde getirdiğini söyledi.

Saraç, UNESCO’nun, Türk yükseköğretim sisteminin 2018’de sahip olduğu uluslararası öğrenci sayısı bakımından 
dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini açıkladığını hatırlatarak, “Salgın sürecine rağmen bugün itibarıyla uluslararası 
öğrenci sayımız 200 bini aştı.” diye konuştu.
Kovid-19 sürecinde “YÖK-Gelecek”, “YÖK Dersleri Platformu”, “YÖK Sanal Laboratuvar” ve “YÖK Anadolu” pro-
jelerinin hayata geçirildiğini hatırlatan Saraç, Yeni YÖK’ün önem verdiği konulardan birinin de yükseköğretime 
girişte ve eğitim sürecinde yaşanan engellerin ortadan kaldırılması için “engelsiz erişim” ve “engelsiz eğitim” başlığı 
altında yürütülen çalışmalar olduğunu kaydetti.
Saraç, “Bugün itibarıyla YÖKSİS verilerine göre farklı engel düzeylerindeki öğrencilerin sayısı 50 binin üzerinde, 
55 bine yaklaştı. Bu rakamların çok üstünde engelli öğrencimizin olduğunu ve maalesef bu durumlarını resmi 
makamlara bildirmediklerini de biliyoruz.” ifadesini kullanarak, “Engelsiz Erişim” yılı olarak kabul edilen 2016-
2017 eğitim öğretim yılından bu yana yükseköğretim kurumlarında engelli bireylerin bütün mekanlara erişimleri 
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalıştaylar düzenlendiklerini kaydetti.
Yükseköğretimde ilk kez lisansüstü eğitimde Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları 
ile doktora programı açıldığına değinen Saraç, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında engelli 
çalışmalarına yönelik öncelikli alanların belirlendiğini ve Türk işaret dili, engelsiz yaşam, özel eğitim, aile psikolo-
jisi gibi alanların da projeye dahil edildiğini söyledi.

devamı aa.com.tr‘ de...   
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ELVEDA TANIK

E.EMNİYET MÜDÜRÜ

ABD BAŞKANI NE DİYECEK?
Her yıl olduğu gibi bu yılda; Ermenilerin sözde soykırım anma günü olarak belirl-
edikleri 24 Nisan’da, ABD başkanının  ne diyeceği tartışmaları devam edip gidiyor.
Fikri olanda konuşuyor olmayan da konuşuyor...  Her konuda ahkam kesen bazı 
kişiler yine ekranlara kurularak, ABD Başkanı, şunu söyler, bunu söylemez, 
Türkiye’yi kaybetmek istemez, bu söyleminden şunu anladık gibi ele avuca gelmey-
ecek kısır tartışmalar yapılıp duruyor.
Bu soykırım i irasının arkasında ABD ile AB ülkeleri olduğu hala anlaşılmadı mı? 
Dost gibi gözüküp düşmanlığını alenen yapan bir ABD var ve onun olumlu bir 
açıklama yapmasını beklemek gerçekten akla ziyan bir davranıştır.
Bu ülkeyi bölüp parçalamak isteyen, devletine karşı ayaklanarak, çoluk çocuk, genç 
yaşlı, kadın kız demeden vahşice Türk vatandaşlarını katleden bu Ermeni çeteler-
inin yaptığı vahşi katliamlar  neticesi o günlerin şartlarında güvenle göç etmeleri 
sağlanmış olmasına rağmen, giderken bile katliamlarına devam etmiş bir millettir 
Ermeniler... Arşivler incelendiğinde, bu durumun tersine döneceğini bildikleri için, 
haksız ve hukuksuz olarak iki dudaklarının arasından çıkan i iralarla amaçlarına 
ulaşacaklarını sanıyorlar ama gerçekler arşivde...Buyursunlar!

Hak, hukuk tanımayan ABD, Ermenilerin yaptığı bu katliamları bildiği halde, onları kullanarak böyle bir yola 
başvuruyor. Geçmişi soykırımlarla dolu olan ABD, Türkiye’yi suçlayacak bir ülke değildir. Önce kendi geçmişine 
bir baksın! Kendisine arkadaş aramasın. Türkiye’ye dil uzatacaklarına önce yaptıkları soykırımlarla yüzleşsinler.
Bu saldırılar karşısında, haklı da olsa susmak doğru değildir. Asıl soykırım yapanların Ermeniler olduğu 
gerçeğini bütün dünya kamuoyuna duyurulmalıdır. ABD Başkanının ne diyeceğini beklemek yerine, onun ağzını 
açamayacağı doneler ortaya konulmalıdır.
ABD denen millet, kızılderilileri  katlettiği gibi onların besin  ve geçim kaynağı olan bizon ve bufalo ları da 
vahşice katletmekten geri kalmamıştır. Kurulduğu günden itibaren kanla beslenen bir ülkenin başkanlarının ne 
söyleyeceği önceden belli değil mi?

2009 yılında bir seminerde; Profesör Dr Hikmet Özdemir hoca, bu Ermenileri ve destekçilerini anlatırken, 27 
Ocak 1973 tarihinde,Türk diplomatlara karşı ilk saldırı olarak nitelenen olayı ve daha sonra cinayetler zincirini 
şöyle anlatmıştı: “78 yaşındaki Amerikan uyruklu Ermeni Gurgen Yanıkyan, Los Angeles Başkonsolosu Mehmet 
Baydar’a giderek, kendisini İran asıllı olarak tanıtır ve elinde Osmanlı Sarayından kaçırılmış bir tablo ile hatıra 
banknot bulunduğunu, bunları Türkiye’ye armağan etmek istediğini söyleyerek, kendisi ile Konsolos Bahadır 
Demir’i, Kaliforniya Eyaletinin Santa Barbara şehrinde bulunan Baltimore Oteli’ne davet eder.
Söz konusu otelde, armağanları takdim edeceğini söyleyerek diplomatları sahneye davet eden Gürgen Yanıkyan, 
ateş ederek iki diplomatı 27 Ocak 1973 tarihinde öldürür.  Baydar olay yerinde, Demir’de hastanede hayatını 
kaybeder..Ömür boyu hapse mahkum olan Yanıkyan savunmasında, ailesini Türklerin öldürdüğünü ve cinayeti 
intikam için işlediğini söylemiş olsa da; yapılan araştırmalarda ne ailesi ne de ne de kendisinin  1915 de Türkiye’de 
hiç bulunmadıkları tespit edilmiştir...
 
ABD yazmış bu da oynamış. Bu nedenle bu soykırım i iralarının arkasında olan bir devletin başkanının ne 
diyeceği zaten belli. Hak hukuk bilmeyen tarihi soykırımlarla dolu olan ABD’nin  Başkanı Biden’ın yaptığı soykırım 
açıklamasını kınayarak kendisine iade ediyorum...
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Bakan Yanık: Engelli bireylerin hayallerinin önündeki engelleri 
kaldırmak öncelikli hede  miz

Bakan Derya Yanık, “Üniversitelerimiz, farklı engel gruplarından oluşan yaklaşık 50 bin öğrencimize ev sahipliği yaparak, 
toplumsal adaleti güçlendiriyor, eğitim fırsatlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmalarını sağlıyor.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen “2021 Yılı Engelsiz Üniversite 
Ödülleri Töreni”ne çevrim içi katıldı.
Burada konuşan Yanık, üniversitelerin bilim, fen, sanat, spor, ahlak ve fazilette toplumu aydınlatan, en büyük sermaye 
nitelikli insan gücünü yetiştiren, destekleyen, Türkiye’nin 2023 hede  erine yürüyüşünde başat rol üstlenen gözde eğitim 
kurumları olduğunu belirtti.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 227 üniversitenin, eğitim kalitesiyle şehirlerin çehresini değiştirmeye, ülkeye değer kat-
maya devam ettiğini kaydeden Yanık, “Üniversitelerimiz, farklı engel gruplarından oluşan yaklaşık 50 bin öğrencimize ev 
sahipliği yaparak, toplumsal adaleti güçlendiriyor, eğitim fırsatlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmalarını sağlıyor.” 
dedi.

“Hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak öncelikli hede  miz”

YÖK tarafından 2018’de başlatılan ve 41 üniversiteye verilen “Engelsiz Program Nişanı” uygulamasında, sayının geçen yıl 
116’ya yükselmesini takdirle karşıladığını söyleyen Yanık, “2023 hede  eri doğrultusunda, inşallah bu nişanı almayan üniver-
sitemizin kalmayacağına yürekten inanıyorum. Engelli bireylerin hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak, onlara engelsiz 
ufuklar sunmak öncelikli hede  mizdir.” ifadesini kullandı.
Yanık, bu kapsamda yeni hede  er belirleyip, Türkiye’yi örnek ülke haline getirebilmek için hayallerin önündeki engelleri 
kaldıracaklarını vurguladı.

Bakanlık olarak, üniversiteler dahil, kamu kurum ve kuruluşlarını teknik ve mali yönden desteklemeyi sürdüreceklerini dile 
getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Zira, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için başlattığımız her hizmet, her proje onlar için başarı, sevinç ve mutluluk 
kaynağı haline geliyor. Bu duyguyu onlarla birlikte yaşamaktan, paylaşmaktan daha güzel bir şey olamaz. Çünkü yaşamak 
birlikte güzeldir. Biz bu mottoyu, bütün çalışmalarımızda hakim kılmaya çalışıyoruz. Sizler de özgün çalışmalarınızla bu 
sözü çok daha anlamlı hale getirdiniz.

devamı aa.com.tr‘ de...   
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TUĞTİGİN ŞEN

Emekli Albay
Araştırmacı Yazar

BÜYÜK GÜÇLER TARAFINDAN KULLANILAN ERMENİ MESELESİ
     Amerikan Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 2021 günü Beyaz Saray resmi sitesinden yaptığı 
yazılı açıklamada 1915 olaylarını “soykırım’” olarak tanımladı. Böylece Biden, son olarak 
Ronald Reagean tarafından 1981 yılında söylenmiş ama bir daha kullanılmamış “soykırım” 
sözcüğünü kullanan ilk Amerikan Başkanı oldu. 
   1915 yılında başlayan Ermeni Meselesi ile Türkiye’ nin halen yer aldığı Ortadoğu ko-
nusunda uzman bilim adamları tarafından “Ortadoğu’da mevcut hassas dengeler, büyük 
güçler tarafından zamanında bilerek ve isteyerek müdahale sebepleri yaratılabilecek şekilde 
ayarlanmış olup, yine büyük güçler tarafından halen gelecek için ayarlanmaya devam edilme-
ktedir.’’ denilmektedir.Yine Strateji uzmanları bir bölgede gerçekte ne olduğunu bulmak için 
hep şu sorunun cevabını ararlar. ‘’Bir bölgede çıkan olaylardan aslında kim kazanıyor?‘’
   Ortadoğu’ da bu hassas dengelerin büyük güçler tarafından nasıl ayarlandığına ve kim-
lerin kazandığına bir örnek olarak “Ermeni Meselesi “gösterilebilir. Yüzyıllardır barış ve 
istikrar içinde gelişen Osmanlı-Ermeni İlişkileri büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzer-
indeki olumsuz politikaları sonucunda gelişen Ermeni Devleti kurma teşebbüslerinin or-
taya çıkmasıyla zamanla kopma noktasına gelmiştir.   1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından 
sonra büyük güçler tarafından 3 Mart 1878’de Osmanlı’ ya imzalattırılan Ayastefenos 
Antlaşmasının 16. maddesine Ermeniler için reform yapılmasını öngören bazı hükümler 
konmuştur. Ayastefenos Antlaşması daha sonra İngiltere’nin diplomatik baskısı sonucu 
değiştirilmiş ve Berlin’de bir barış konferansı daha toplanmıştır. Ermeni patriği Berlin

kongresine de bir muhtıra sunarak, Ermenilerin artık Müslümanlarla bir arada yaşayamayacaklarını ileri sürmüş ve Doğu 
Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmak amacıyla, antlaşmaya bazı hükümler konulmasını istemiştir. Böylece 13 Temmuz 
1878 tarihinde imzalanan Berlin Antlaşmasının 61. maddesinde Ermeniler için reform yapılmasını ön gören hükümler 
konmuştur:
Bu hükümler Ermeni sorunun asıl sebeplerinden biridir. Böylece tarihte ilk defa Osmanlı Ermenileri’ ne milletler arası bir 
antlaşmada yer verilerek, Ermeni sorunu artık bir Avrupa ve bir milletler arası sorun halini almıştır.
Osmanlı Hükümetinin “Ahalisi Ermeni olan eyaletlerde” reform yapmayı taahhüt ettiği bu antlaşmadaki yerlere Avrupalılarca 
bir ad bulunarak bunlara “Altı Vilâyet” (Vilâyet-i Sitte ) denmiş, daha sonra da buralara  “Altı Ermeni Vilâyeti” ya ası 
yapıştırılmıştır. Artık Ermeniler, bu vilâyetleri (Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Ma’murat-ül Aziz, Bitlis ve Van) “Batı Ermeni-
stan” diye adlandırıyorlar ve bu topraklar üzerinde “Büyük Ermenistan” kurmayı hayal ediyorlardı. Eskilerin “Ermeni Gaile-
si” dedikleri Ermeni sorununun kökeninde işte bu büyük Ermeni emeli vardır. Ermenilerin istediği topraklar bugünkü 
Türkiye’nin üçte birinden fazladır. Bir başka deyişle bu toprakların büyüklüğü birleşmeden önceki Federal Almanya 
toprakları kadardır ve bu bölgedeki nüfus oranları hiçbir yerde çoğunluğu oluşturmamıştır.
Büyük güçler tarafından desteklenen Hınçak ve Taşnak adlı Ermeni Örgütleri kurulduktan sonra doğuda olaylar ve isyan-
lar çıkarılmaya başlanmıştır. Bulgar İsyancılarının 1876’da ayaklanması ve bu ayaklanmayı Osmanlı Devletinin bastırması 
üzerine Hıristiyan Bulgarları Müslüman Türklerden kurtarmak için çıkan propaganda ve akabinde Rusya’nın Nisan 1877’de 
Osmanlı Devletine savaş açmasındaki strateji izlenerek 1890’dan itibaren bir seri isyan faaliyeti başlamıştır. Bu isyanlardaki 
amaç; büyük devletleri Osmanlı Devletine karşı savaş açmalarını sağlamak ve sonunda bir Ermeni Devleti kurmak olmuştur.
Ermeni komitecileri “İhtilâli gerçekleştirmek için en elverişli zaman, Osmanlı Devleti’ nin savaşa girdiği dönem olacaktır” 
düşüncesindeyken ve bu düşünce Hınçak Partisinin programında yer almışken; Osmanlı Devleti Kasım 1914’te I. Dünya 
Savaşına girmiştir. Osmanlı toprakları, İngiliz ve Fransızlarca batıdan Çanakkale üzerinden, Rus Ordularınca doğudan, yine 
İngilizlerce güneyden Süveyş Kanalı üzerinden paylaşılmaya çalışıldığı sırada, Mart 1915’te Van’da Ermeni Ayaklanması 
başlamıştır. Hükümet bu durum karşısında 24 Nisan 1915’te Ermeni İhtilâlcilerinin İstanbul’daki 2345 elebaşını tutuklamıştır. 
Bu tarih Ermeniler tarafından şimdi ” Ermeni katliamının yıl dönümü tarihi” olarak anılmaktadır. Ruslar Doğu Anadolu’ yu 
istilâ etmek üzereyken, Ermenilerin düşmanla iş birliği yapmalarına karşı yine Osmanlı Hükümeti tedbirler almak zorunda 
kaldı ve buna istinaden Mayıs 1915’te Ermenileri Anadolu’dan başka vilâyetlere göç ettirme kararı, yani tehcir kararı aldı. Bu 
kararın uygulanması sırasında göç yolunda hastalıktan, açlıktan, eşkıya çetelerinin saldırılarından pek çok Ermeni ölmüştür. 
Türk kaynakları bunu 300 bin altında gösterirken, Ermeniler günümüzde de devam eden iddiaları ile 1,5 milyon Ermeni’nin 
bilerek kasten bu göç esnasında öldüğünü dolayısıyla, Ermenilere soykırım uygulandığını savunmaktadırlar. Yazımızın 
başında Ortadoğu konusunda uzman bilim adamlarınca Ortadoğu’da mevcut hassas dengeler, büyük güçler tarafından 
zamanında bilerek ve isteyerek müdahale sebepleri yaratılabilecek şekilde ayarlanmış olup, yine büyük güçler tarafından 
halen gelecek için ayarlanmaya devam edilmektedir demiştik.  Ayrıca yine yazımızın başında şu andaki Amerikan Başkanı 
Biden, son olarak 1981 yılında söylenmiş ama bir daha kullanılmamış “soykırım” sözcüğünü kullanan ilk Amerikan Başkanı 
olduğunu belirtmiştik.
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GSK Türkiye, HIV tedavisinde kullanılan patentli inovatif 
ürününün yerel üretim ruhsatını aldı

GÜNDEM

GSK, Türkiye’de solunum, aşı, HIV, merkezi sinir sistemi hastalıkları, dermatoloji, üroloji, onkoloji ve anti-
infekti  er odaklı olmak üzere sekiz tedavi alanında 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor

GSK Türkiye, Türkiye’nin sağlıkta yerelleşme politikası ile uyumlu olarak, HIV alanında patent koruması devam 
eden ürünün yerelleştirme sürecini tamamlayarak ilacın Türkiye’de üretimi için ruhsat aldı.

GSK Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, şirket, büyüme hede  eri çerçevesinde, faaliyet gösterdiği alan-
larda karşılanmamış medikal ihtiyaçların giderilmesi ve yenilikçi ürünlerin erişime sunulmasına öncelik veren 
çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda GSK Türkiye, Türkiye’nin orta vadeli kalkınma planına uygun olarak 
yerelleşme yatırımlarını güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Bu doğrultuda, Türkiye’nin sağlıkta yerelleşme 
politikası ile uyumlu olarak, HIV alanında patent koruması devam eden ürünün yerelleştirme sürecini tamamla-
yarak ilacın ülkemizde üretimi için ruhsat aldı.

300 yılı aşkın geçmişine 5 Nobel Ödülü sığdıran ve sağlık alandaki yenilikçi yaklaşımı ile öne çıkan GSK, Türkiye’de 
solunum, aşı, HIV, merkezi sinir sistemi hastalıkları, dermatoloji, üroloji, onkoloji ve anti-infekti  er odaklı olmak 
üzere sekiz tedavi alanında 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor.

Türkiye’de yerelleşme alanında önemli çalışmalarda bulunan şirket, 4 yerli üretim ortaklığı ve 30 milyon sterlin 
tutarındaki yatırımıyla, yerel üretim oranını yüzde 62’den yüzde 74’e çıkarmayı hede  iyor. HIV tedavisindeki pa-
tentli inovatif ürünün üretimi bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
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“Yarını Kodlayanlar” projesi BM’nin Dünya Bilgi Toplumu 
Zirvesi’nde tanıtıldı

GÜNDEM

devamı aa.com.tr‘ de...   

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Bu motivasyonla, projemizi Türkiye genelinde daha çok çocuğa 
ulaşacak şekilde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle çocukları dijital geleceğe hazırlama hede  yle hayata geçir-
ilen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde 
dünyaya tanıtıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı açıklamasına göre, online olarak gerçekleştirilen zirveye Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı 
Hasan Süel, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ile proje katılımcısı öğrenciler ve 
gönüllü eğitmenler konuşmacı olarak katıldı. Zirvede, Türkiye’nin dört bir yanında 120 bini aşkın çocuğa ulaşan 
“Yarını Kodlayanlar” projesinin son 5 yıllık yolculuğu ve elde edilen başarı hikayeleri paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habi-
tat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hede  yle 5 yıl önce başlattıkları ‘Yarını Kodlayanlar’ 
projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, ‘Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir 
ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, biz önce insanların 
teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım.

Böylece, Ağustos 2016’da Habitat Derneği işbirliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı 
kodlamayı öğretmeye başladık.’ ifadelerini kullandı.
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    GÜNDEM
Siber güvenlik, işletmelerin yüzde 52’sinde özel bir departman 
tarafından yönetiliyor

Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Başkanı Sergey Martsynkyan, “Yaptığımız anketin sonuçları, kurumsal siber 
güvenlik departmanlarının birçok şekilde var olabildiğini gösteriyor” dedi
Kaspersky’nin araştırmasına göre, siber güvenlik konusu işletmelerin yarısında (yüzde 52) özel bir departman 
tarafından yönetilirken, büyük şirketlerin sadece yüzde 20’sinde güvenlik olaylarını sürekli izlemeden ve müda-
haleden sorumlu bir şirket içi Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) yer alıyor.

Kaspersky’den yapılan açıklamaya göre, şirketler, büyük kuruluşlar ve yetenekli profesyonellerin sürekli gelişen siber 
tehdit ortamından korunması gerekiyor. BT ve güvenlik işlevlerini tek bir bölümde birleştirmek kullanışlı görünse 
ve amaca yönelik birçok süreci hızlandırsa da bu yaklaşımın görevler ayrılığı ilkesiyle çeliştiğini göz ardı etmemek 
gerekiyor. Aynı kişiler, hem günlük BT girişimlerinden hem de ilgili güvenlik risklerinin değerlendirilmesinden 
sorumlu oluyor. Kaspersky’nin BT güvenliği ekonomisi hakkındaki son raporu, bu yaklaşımın etkilerini inceley-
erek günümüzün BT güvenlik departmanlarının neye benzediğini ortaya koydu. Katılımcılara, şirketlerinin si-
ber güvenlik departmanı içinde uzmanlaşmış birimlere sahip olup olmadıkları sorulurken, Güvenlik Operasyon 
Merkezi’ne ek olarak yüzde 16’sı özel tehdit istihbarat ekipleri bulundurduğunu, yüzde 14’ü özel bir kötü amaçlı 
yazılım analiz ekibi çalıştırdıklarını kaydetti.

Bu tür özel birimlerin şirketteki payı oldukça küçük görünmesine rağmen kuruluşların çoğu BT güvenlik per-
sonelini geliştirmek için bütçe ayırmaya hazır. İşletmelerin yüzde 71’i BT yatırımlarını gelecek 3 yıl içinde 
artıracağını söylüyor. Kurumların yüzde 41’i şirket içi uzmanların yeteneklerini geliştirme arzusuyla hareket edi-
yor. Bu niyet, BT güvenlik bütçesini artırmanın nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Kaspersky, birden 
fazla kurumsal yapıyı, farklı öncelikleri ve stratejileri ele almak için B2B tekli  erini müşterilerin BT güvenlik 
olgunluğuna bağlı olarak Kaspersky Security Foundations, Kaspersky Optimum Security ve Expert Security ol-
mak üzere 3 çerçeveye ayırdı. Kısa süre önce piyasaya sürülen Kaspersky MDR, bu çerçevelerin tümüne güç ver-
erek anında BT güvenlik işlevi sağlarken, BT güvenlik ekiplerinin en kritik olaylara odaklanmasına olanak tanıyor.
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GÜNDEM
Hede  i  dye yazılımı saldırıları 2020’de 8 kat arttı

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Fedor Sinitsyn, “Büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde günlük kullanıcıları 
hede  eyen daha az sayıda yaygın kampanya göreceğiz” dedi

Şirketler, devlet kurumları ve belediye kuruluşları gibi yüksek pro  lli hede  erden para almak için kullanılan he-
de  i kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşan Kaspersky kullanıcılarının sayısı, geçen yıl 2019’a kıyasla yüzde 767 arttı.

Kaspersky, 2019-2020  dye yazılımı ortamıyla ilgili son raporunu yayımladı.

Rapora göre,  dye yazılımı tehdidi, 2010’lu yıllarda WannaCry ve Cryptolocker gibi büyük ölçekli salgınların 
ardından ana saldırı türlerinden biri haline geldi.

2019’dan 2020’ye tüm platformlarda  dye yazılımıyla karşılaşan toplam kullanıcı sayısı yüzde 29’luk düşüşle 1 
milyon 537 bin 465’ten 1 milyon 91 bin 454’e gerilerken, bu düşüş, hede  i  dye yazılımlarında artışı beraberinde 
getirdi.

Hede  i  dye yazılımı saldırıları, genellikle şirketler, hükümet ve belediye kurumları ve sağlık kuruluşları gibi 
yüksek pro  lli hede  eri hedef alıyor. Çok daha karmaşık bir yapıya sahip olan bu saldırılarda talep edilen  dye 
miktarı da bir hayli yüksek olurken, Kaspersky, 2019’dan 2020’ye bu tarz hede  enen  dye yazılımıyla karşılaşan 
kullanıcıların yaklaşık yüzde 767 (yaklaşık 8 kat) arttığını duyurdu.

Bu süre zarfında en üretken  dye yazılımı aileleri kötü şöhretli Maze ve yine haberlerde bolca yer alan Ragnar-
Locker oldu. Bu ailelerin her ikisi de verileri şifrelemenin yanı sıra mağdurların ödemeyi reddetmesi durumunda 
gizli bilgileri kamuya açıklamakla tehdit ettikleri şantaj eğilimini başlattı.

WastedLocker de benzer olaylarla manşetlere çıktı. Bu vakaların çoğunda, kötü amaçlı yazılım özellikle bir he-
defe bulaşacak şekilde tasarlanmıştı.
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Ahilik kültürüyle milli üretim hareketi iş birliği protokolü imzalandı

GÜNDEM

MÜSİAD, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu arasında ahilik kültürü ile milli 
üretim hareketi iş birliği protokolü imzalandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek 
Platformu arasında ahilik kültürü ile milli üretim hareketi iş birliği protokolü imzalandı. MÜSİAD’dan yapılan 
açıklamaya göre, iş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan protokol, gereksinim duyulan nitelikli insan 
gücü oluşturulmasına ilişkin teknoloji, donanım, insan kaynağı, Ar-Ge, üretim ve benzeri odaklı konular ve ahi-
lik kültürü ile ilgili çalışmaların çok boyutlu gündeme alınarak değerlendirilmesini sağlayacak. MÜSİAD genel 
merkezindeki protokol imza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MÜSİAD Genel Başkanı Ab-
durrahman Kaan, Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan’ın yanı sıra ilgili yönetim kurulu 
üyeleri, komite başkanları, meclis üyeleri ve okul müdürleri de katıldı.
Protokolün kapsamı; okullarda verilen eğitim-öğretim programlarının ahilik kültürünü kapsayacak şekilde 
yenilenmesi, ahilik kültürünün ders içeriği olarak sunulması için müfredat hazırlanması ve bu eğitim için gerekli 
materyallerin hazırlanarak bakanlığa sunulması olarak belirlendi.
Protokol kapsamında, okullarda öğretmen ve öğrencilere ahilik kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitimler düzen-
lenecek. Ayrıca, tara  arın birbirlerinin faaliyetlerini mümkün olduğu ölçüde desteklemesi, kurumların mesleki 
eğitim çerçevesinde ortaklaşa her türlü bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalara imza atması, projeler 
geliştirilmesi amacıyla birlikte faaliyetler gerçekleştirilmesi gibi konulara ilişkin karar alındı.
10 yıl boyunca geçerli olacak iş birliği kapsamına giren mesleki ve teknik eğitim kurumları Beşiktaş İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Esenler Mesleki Eğitim Merkezi, Eyüpsultan Alibeyköy 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Teknopark İstanbul 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Üsküdar Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi olarak belirlendi.

10 yıllık bir süreyi kapsayan protokol kapsamında mesleki ve teknik eğitime yönelik kariyer günü, rehberlik, 
yarışma, gezi gibi etkinliklerle hizmet içi eğitim ve çalıştaylar da düzenlenecek. Protokolün yürürlükte olduğu 
süre içerisinde tara  arca gerek görülmesi ve mutabık kalınması halinde değişiklik ve ilaveler yapılabilecek.

devamı aa.com.tr‘ de...   



55NİSAN 2021 
 YENİ SAYI : 33

Türkşeker, 30 milyon dolarlık şeker ihraç etti
GÜNDEM

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi’nden ürettiği “C şekerin” yüzde 60’ı için dış satım yetkisi alan 
Türkşeker, 80 bin ton şeker ihracatı yaparak yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi’nden ürettiği ‘C şekerin’ yüzde 60’ı için dış satım yetkisi alan Türkşeker, 
80 bin ton şeker ihracatı yaparak yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde etti.

Türkşeker açıklamasına göre, pancar üretimindeki bir asırlık ‘sözleşmeli tarım’ tecrübesini salgın döneminde pan-
car dışı ürünlerde de (buğday, arpa, mısır, ayçiçeği vb.) uygulayan Türkşeker, 2020/2021 Şeker Üretim Dönemi’ni 
de rekorlarla kapattı.

Buna göre, 935 bin 100 ton olan A Kotası şeker üretimini gerçekleştirirken, 137 bin 545 ton da C şekeri üreterek re-
kor kıran Türkşeker ayrıca ürettiği C şekerin ihracatına da başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi’nden 
ürettiği C şekerin yüzde 60’ı için ihracat yetkisi alan  rma, 80 bin ton şeker ihracatı gerçekleştirerek yaklaşık 30 
milyon dolar gelir elde etti. Aynı zamanda, C şekerini dahili işlemde kullanarak ihracat yapan  rmalara da 10 bin 
400 ton satış gerçekleştiren Türkşeker, bu satıştan da yaklaşık 35 milyon TL gelir elde etti.

Türkşeker, ürettiği C şekerin tamamını satarak 436 milyon TL gelir elde etmeyi hede  iyor.
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Ovaların korunması amacıyla yaklaşık 550 bin 802 hektarlık alana sahip 61 ova, “büyük ova koruma alanı” 
olarak ilan edildi.

Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli 
nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.
Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla tarım dışı kullanıma için 
verilmiş alanlar kapsam dışında tutuldu.
Karar kapsamında çeşitli şehirlerdeki yaklaşık 550 bin 802 hektarlık alana sahip 61 ova, “büyük ova koruma alanı” 
olarak belirlendi.
Adıyaman’daki Bölükyayla, Aksaray’daki Akhisar ve Harmandalı, Ankara’daki Evren ve Polatlı (Gırmeç-Poyraz), 
Antalya’daki Ayanlar, Bahçeyaka, Gökpınar, Karataş, Kırkpınar ve Korkuteli, Bolu’daki Gerede Dörtdivan, 
Burdur’daki Bucak, Çanakkale’deki Bayramiç Yiğitler, Çan Terzialan, Gelibolu Demirtepe, Merkez Özbek-Yapıldak, 
Yenice Akcakoyun, Yenice Davutköy, Yenice Gündoğdu ve Yenice merkez, Çankırı’daki Çankırı merkez ve Eldivan, 
Çorum’daki Çayyaka, Çorum, Kızılırmak, Sungurlu, Tozluburun, Denizli’deki Alikurt, Barza, Çameli, Denizli Me-
dele, Denizli Tavas, Denizli Ovacık, Hambat ve Kızılca, Edirne’deki Edirne Türkobası, Eskişehir’deki Beylikova, 
Gökçekuyu, Kaldırımköy, Karaören, Kavacık, Kümbet, Mahmudiye, Uluçayır, İzmir’deki Selçuk/Çamlık, Kiraz, 
Menderes ve Oğlananası, Karaman’daki Kazım Karabekir, Kırklareli’deki İnece, Kırşehir’deki Malya, Karacaören, 
Yeniköy, Muğla’daki Ağaçlıhüyük, Çamurköy, Gölbent, İncealiler, Milas ve Pınarlıbelen ile Sinop’taki Sinop Saray-
düzü Cuma ovaları bu kapsama alındı.

Kararda ayrıca 28 ovanın sınırlarında değişikliğe gidildi.
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Yüksek Mahkeme, kamulaştırmasız el atmalarda tazminata ilişkin mahkeme kararlarının 
kesinleşmedikçe icraya konulamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamulaştırmasız el atma kararlarında, mülk sahiplerinin zararlarının 
karşılanması adına mahkeme kararının kesinleşmedikçe icraya konulamayacağına dair 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 14’üncü maddenin iptaline hükmetti.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, CHP’li milletvekilleri ve Muş İcra Hukuk Mahkemesi, 30 
Mayıs 2019 tarihli ve 7176 sayılı bazı kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle 
AYM’ye başvuru yaptı.
Yüksek Mahkeme, söz konusu tarihte yapılan kanun değişikliğinin 21’inci maddesiyle 4 Kasım 
1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 14’üncü maddenin birinci cüm-
lesinde yer alan “… mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamaz.” ibaresinin anayasaya 
aykırı olduğuna hükmetti ve iptaline karar verdi.
Mahkeme, aynı cümledeki kalan kısımları da Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun’un 43’üncü maddesi gereğince iptal etti.
Söz konusu geçici 14’üncü maddenin ikinci cümlesindeki, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tari-
hten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri kesinleşmiş 
mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulur.” kısmının da anayasaya aykırı olduğu ger-
ekçesiyle iptali kararlaştırıldı. 
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Özelleştirme İdaresi, Taşucu Limanı’nın 40 yıllığına 
özelleştirilmesi için ihale ilanına çıktı

GÜNDEM

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Taşucu Limanı’nın 40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle, 
liman geri sahasında bulunan taşınmazın da “satış” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi için ilana 
çıktı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), söz konusu taşınmaz satışına ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Taşucu Limanı 40 yıllığına işletme hakkının verilmesi 
yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmaz da “satış” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilecek.

İhalede geçici teminat bedeli 20 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise 20 bin lira 
olarak belirlendi. İhale için istekliler 8 Eylül saat 17.00’ye kadar teklif verilebilecekler.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık 
usulü”yle gerçekleştirilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

İhaleye katılım için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması ve ÖİB’nin internet sitesinden 
temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması gerekiyor.
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Yurt içinden katılım bulamayan terör örgütü PKK, yüzünü 
Avrupa’ya çevirdi

GÜNDEM
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Güvenlik güçlerinin iknası sonucu teslim olan terörist, İHA/SİHA destekli operasyonların etkisi ve sınır 
güvenliğinin artırılması gibi nedenlerle eleman bulma sıkıntısı yaşayan terör örgütünün Avrupa üzerinden 
katılım yoluna gittiğini belirtti.

Gaziantep’te güvenlik güçlerinin iknası sonucu teslim olan M.A, emniyetteki ifadesinde terör örgütü hakkında 
ayrıntılı bilgi verdi.

Terör örgütü sa  arına “Kobani” bahanesiyle yaşanan olaylar sırasında arkadaşlarının yönlendirmesiyle katıldığını 
aktaran M.A, yasa dışı yollarla Suriye’ye geçerek terör örgütü PKK/YPG’ye katıldığını, burada kendisine kod isim 
verildiğini anlattı.

Buradaki eğitimlerden kaçmak isteyenlerin yakalanarak hapsedildiğini, 45 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldıklarını 
ifade eden M.A, silahlı eğitimlerde mermiler bittiğinde Amerikalı askerlerin mermi verdiğini iddia etti.

M.A, “Bize Amerikalılar askeri teçhizatlar konusunda lojistik destek sağlıyordu. Kobani (Aynularab) tarafında 
örgüte ağır silahlar, tank, cipler gibi zırhlı askeri araçlar ve askeri malzemeler verildiğini biliyorum. Afrin’de faali-
yet gösterdiğim süreçte Suriye rejimi ile birlikte hareket ediyorduk. Rusya’nın rejime yaptığı silah ve cephane 
yardımlarından Suriye rejimi bize de veriyordu.” bilgisini paylaştı.

Terör örgütü içerisinde 4 kişiden sorumlu sözde tim komutanlığı görevini üstlendiğini, daha sonra terör örgütü 
PKK elebaşlarından Muzaff er Ayata’nın korumalığını yaptığını bildiren M.A, PKK/YPG’nin sözde sorumlusu 
“Şahin Cilo” kod isimli Mazlum Kobani’nin Ayata’dan talimat aldığına işaret etti. 
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Siyasiler, İsrail’in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
GÜNDEM
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İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasına 
siyasiler tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski 
Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında “İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu 
işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı 
olmayan İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır.” 
değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter’daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasına 
tepki gösterdi.

Her Ramazanda olduğu gibi İsrail’in, şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik edildiğini belirten Şentop, “Bu 
gece, Mescid-i Aksa’da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur 
biçemez. Mescid-i Aksa’daki terörü lanetliyorum.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarının asla kabul edilemez olduğunu 
belirterek, “İşgal güçleri, kutsallara ve masum sivillere dönük hukuk ve insanlık dışı müdahaleleri derhal sona 
erdirmelidir. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, daima yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya bu 
akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail’in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması 
insanlık dışı bir olay.” ifadelerini kullandı.

Yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, “Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız.” değerlendirmesinde 
bulundu.
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Ürdünlüler İsrail’in Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi 
sakinlerini göçe zorlamasını protesto etti

İÇİMİZDEN
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Ürdün’de İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde zorla evlerinden çıkarılma teh-
didiyle karşı karşıya bulunan Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.

Ürdün’deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) çağrısı üzerine cuma namazı sonrası başkent Amman’daki El-
Hüseyni Camisi önünde gerçekleştirilen gösteriye aralarında İhvan lideri Abdulhamid Zuneybat’ın da bulunduğu 
yüzlerce kişi katıldı.

“Kudüs kararlılığın adresidir” sloganıyla düzenlenen gösteride, “Hepimiz Aksa’nın askerleriyiz” ve “Boyun 
eğmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz ve onlar gidecek.” ibarelerinin yer aldığı dövizler taşındı.

Göstericiler sık sık “Canımız kanımız sana feda olsun Ey Aksa” ve “İsrail’le normalleşen hainler, Filistin’in sırtında 
bir bıçak” gibi sloganlar attı.
Burada göstericiler adına konuşma yapan Eymen Ebu er-Rub, Kudüs’teki Filistinlilerin, kararlılıkları ve 
direnişleriyle hainlere ve Siyonistlere gereken cevabı verdiğini söyledi.
Rub, “Kudüs’ün bölünmesini reddediyoruz, Kudüs tümüyle bizimdir, Arapların hainlerini ve teslim olanlarını 
dikkate almıyoruz.” dedi.
Ürdün geçen ay Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde ikamet eden Filistinlilerin oturdukları evlerin kira 
akitlerine ilişkin belgeleri Filistin yönetimine teslim etmişti. 

Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor
Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının 
baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019’da Şeyh Cerrah Mahallesi’nde oturan 12 Fil-
istinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.
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Tam kapanma sonrası kısıtlamaların kademeli kaldırılması önerisi

GÜNDEM
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Ceyhan, tam kapanma sürecinin sona erdiği 17 Mayıs’tan sonra kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması 
gerektiğine dikkati çekti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan uygulamanın tam kapanmadan ziyade bir kısıtlama önlemi olduğunu, 
bunun da farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanabildiğini söyledi.

Kısıtlamaların mutlaka faydası olacağını ancak öncesinde yaşanan iki günlük seyahat ve nüfus göçünün belli 
olumsuzlukları beraberinde getireceğini belirten Ceyhan, bu ikisinin toplam etkisinin gelecek ha a itibarıyla 
görüleceğini ifade etti.

“Bir azalma bekliyoruz”
Ceyhan, kısıtlamaların etkisinin ağır basmasını ve vaka sayılarında azalma görmeyi beklediklerini dile getirerek, 
şöyle devam etti:

“Fakat bu azalma şöyle olabilir, metropollerde nüfus oldukça azaldı, çok sayıda insan memleketlerine, tatil yöreler-
ine gitti. Dolayısıyla en önemli bulaş kaynaklarından olan toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklaşmalar olmaya-
cak, iş yerlerinin hepsi değilse bile en azından bir kısmı kapalı olacağı için buralarda bir vaka azalması bekliyoruz 
ama özellikle İstanbul’dan giden kişilerin virüsü yayması neticesinde Anadolu’nun diğer şehirlerinde bir artış 
görebiliriz ama tabii nüfus yoğun olarak metropollerde olduğu için totalinde bir azalma bekliyoruz.”

Metropollerden dönenlerin yeniden buralara döneceğine de dikkati çeken Ceyhan, iyi önlemler alınmaz, giderk-
en yaşanan manzaralar tekrar edilirse yeniden zarar görülebileceğini söyledi. Ceyhan, bunun kontrol altına 
alınmasının da otobüslerin yarı kapasite çalışmasının ve herkesin aynı gün dolu otobüslerle gelmesinin önlen-
mesiyle sağlanabileceğini söyledi.
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Türkiye’de 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

GÜNDEM

Türkiye’de son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi 
hayatını kaybetti.

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

Buna göre, son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı. Vefat sayısı 18 
Nisan’dan bu yana ilk kez 300’ün altına indi, 278 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 210 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 529 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 
662 bin 328’e yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 963 bin 800’e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89, vefat sayısı 42 bin 465, ağır hasta sayısı 
3 bin 260 oldu.

Ha alık verilere göre, bu ha a hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun 
bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, 
 lyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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