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BAŞKANDAN

Kızgın ve sinirliyim...

Herkes bilir ki Atatürk bu ülkenin hem kurtarıcısı hem diyanetin kurucusu 
hem cumhuriyetin varlığıdır.

Sen onun kurduğu diyanetten maaş al, sonra bir memur olarak İnancın kutsal 
olduğu camide ona hakaret et.

Olacak iş mi bu!.. Aslında bir bayrak altında yaşayan tüm Türk Milletine 
edilmiş bir hakarettir.  

İmamın adını ağzıma bile almak istemiyorum, zira sayın Devlet Bahçeli 
“Atatürk kırmızı çizgimizdir, bu imamın Fetö’cü olup olmadığı incelenmeli” 
dedi ve toplumun hassasiyetine kulak veren Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın 
da imamı görevden alıp gerekli yasal işlemi başlatacağına inanıyorum.

Atatürk’ün ülkeyi İngiliz ve Yunanlılardan kurtardığını bu adamın bilmemesi 
mümkün mü? O zaman nasıl oluyor da toplumun hassasiyetini kaşıyıp, kardeşi 
kardeşe düşürme tahrik konuşmaları yapılıyor.

Kendi kuşağı iyi bilir ki dış güçlerin içimizdeki işbirlikçileri tarafından daha 

önce Sağ Sol, Alevi Suni, Kürt Türk ayırımıyla ülke bölünmek istendi ve bölünmenin satılmış provokatörler tarafından 
yapıldığı sonradan anlaşıldı. 

Şu an...

İmamın bulunduğu görev az buz bir görev değil, diyanette hafızları eğiten birimin vekilliğini yapıp, Diyanet tarafından 
kendisine hafızların reisi anlamında “Reisü’l Kurra” unvanı ile hitap edilmektedir.

Ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyacı olan şu dönemde, daha önce ders alınıp ülkede büyük sıkıntı yaşandığı için bu tip tah-
rik konuşmaları üzerinde hassasiyetle durulmalı.

Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan ülkemizde dış güçlerin provokatörleri dışında kimsenin ülkeyi bölüp par-
çalamaya yeltenmesi mümkün değil ve bu yüzden yek vücut olup bu tip sokağa tahriklerinin boşa çıkarılması lazım.

Yukarıda belirttiğim gibi Sağ sol, Alevi Suni, Kürt Türk bölünme eylemleri boşa çıkarıldığı için, şu an bu söylem din 
inancımız kullanılıp Suudi Arabistan eğitiminden geçen Suudi Vehhabi planıyla yurt dışının Türkiye’yi kargaşaya sürükleme 
isteğinin bağlantısı gibi gözüküyor.

Sadece imam değil.
İmam ve gölgeye dikkat.

ŞERAFETTİN ŞIVKIN

İMAM...
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GÜNDEM
Bakan Ersoy “yurt dışından Türkiye’ye seyahatlerde PCR testi 

konusu”nu pazartesi netleştireceklerini söyledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Almanya’dan Türkiye’ye seyahatlerde PCR testi konusunda, “Pazartesi 
günü bunu netleştiririz diye düşünüyorum. Avrupa’daki uygulamaların Türkiye’de geçerli olması gereki-
yor. Bizim görüşümüz bu.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın ile geldiği 
Almanya’nın başkenti Berlin’de 
muhataplarıyla yaptığı görüşme 
sonrasında, Türkiye’nin Berlin 
Büyükelçiliğinde gazetecilere 
açıklamalarda bulundu.

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Almaier ve Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas 
Bareiss ile toplantı yaptıklarını anlatan Ersoy, “Öncelikli olarak güvenli turizm seyahati için Türkiye’nin 
yaptıklarını tekrar kendilerine anlattık.” diye konuştu.
Türkiye’de güvenli turizm sertifikalarının geçen yıl başlatıldığını belirten Ersoy, “Çok olumluydu. Bu 
sene bu çalışmalar genişletildi. Daha yaygın bir şekilde turizm ile ilgili tabana yayıldı. Aşılamayla ilgili 
gelişmeleri kendilerine anlattık. Yoğun bir şekilde aşılama haziran itibarıyla Alman aşısı olan BioNTech 
ile hızlanmaya başladı.” ifadelerini kullandı.
Ersoy, Almanya’dan Türkiye’ye seyahatlerde, PCR testi istenmesi konusunun Alman mevkidaşı ile gün-
deme geldiğini belirterek şöyle devam etti:
“Bu konu gündemimize geldi. Biz pazartesi günü bunu netleştiririz diye düşünüyorum. Avrupa’da 
uygulamaların Türkiye’de geçerli olması gerekiyor. Bizim görüşümüz bu. Biliyorsunuz Avrupa Birliği 
geçen hafta aşılanmış vatandaşlardan aşı belgesi dışında başka herhangi bir belge istenmemesi kararı aldı. 
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 Onlar Green-Pass-Yeşil Belge diyorlar. O belgelerin hepsiyle ilgili başvurularımızı yaptık. Bugünde Türk 
ve Alman sağlık bakanlığının yetkilileri bununla ilgili konuşuyor. Dediğim gibi Almanya’da uygulamaların 
hemen hemen hepsi Türkiye’de geçerli olacakmış gibi biz hazırlıyoruz. Bu iş fazla uzamaz. Bu hafta içinde 
hepsi netleşir. Onların aldığı kararlara Türkiye’yi de uyumlu hale getireceğiz.”
Sağlık Bakanlığı ile Almanya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, bugün çevrim içi bir toplantı düzenledikler-
ini aktaran Ersoy, “Onlar da ihtiyaç duydukları verileri birbirleriyle paylaşıyorlar. Zamanlama açısından iyi 
oldu. Almanya yarın ve ertesi gün ülke seyahat sınırlamaları ile güncelleme yapacak. O açıdan zamanlamamız 
iyi oldu diye düşünüyorum. Alman meslektaşlarımızda aslında bu trafiğin bir an hızlı başlamasını istiyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Ersoy, Almanya ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilere atıfta bulunarak “Çok fazla sayıda Türk vatandaşı 
Almanya’da yaşıyor. Onlar doğal tatil trafiği olarak Türkiye’yi kullanıyorlar. Bu sadece Almanların Türkiye’de 
tatilleri geçirmesi açısından değil, Almanya’daki yerleşik Türk vatandaşlarının da Türkiye seyahatlerinin 

 koordine edilmesinin açısından çok çok önemli. Bütün bunlara baktığımız zaman bu trafiği güvenli bir 
şekilde sağlamamız gerekiyor. Bilgi alışverişini yaptık. Onlar diğer ilgili bakanlıklar verdiğimiz verileri 
değerlendirip yarın öbür gün belli gelişmeler olacak diye düşünüyorum.” dedi.
“Fiyat tatmin dediğiniz zaman Avrupa’da kıyasladığınız zaman en iyi durumda olan Türkiye”
Türkiye’nin her şey dahil konseptiyle çalıştığını vurgulayan Ersoy, Türkiye’nin aile tatili konusunda öncelikli 
olduğunu kaydetti.
Ersoy, Türkiye’nin Avrupa’da İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi diğer tatil bölgelerine göre fiyat tatmin 
oranında en iyi durumda olduğuna işaret ederek şunları söyledi:
“Türkiye ucuz bir ülke mi? Hayır, o kadar ucuz bir ülke değil ama fiyat tatmin oranı olarak çok yüksek bir ülke. 
O açıdan Alman vatandaşları bunun farkında. Gerekli trafik güvenliği sağlandıktan sonra zaten Türkiye’de 
hızlı bir trafik akışı olacağını biz düşünüyoruz.
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Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşından itibaren gıda işletmelerine 485 bin 621 denetim yaparken, olum-
suzluk tespit edilenlere 3 bin 598 adet ve toplamda 34 milyon 955 bin 529 liralık idari para cezası uyguladı. 
Turizm sezonunun başlaması nedeniyle bu alandaki işletmelere yönelik denetimler de yoğunlaştırıldı.
AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye’de gıda güvenilirliğinin 
sağlanmasına yönelik birincil üretimden tüketiciye kadar tüm aşamalarda resmi kontroller yapılıyor.
Bu kontroller, planlı olarak risk esasına göre önceden haber verilmeden ya da şüphe, şikayet, ihbar, Tarım 
İletişim Merkezi, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik 
gerçekleştiriliyor.
Bakanlık, yılbaşından itibaren gıda işletmelerine toplam 485 bin 621 denetim yaptı. Bu denetimler sonucu 
olumsuzluk tespit edilen gıda işletmelerine yönelik 3 bin 598 adet ve toplamda 34 milyon 955 bin 529 lira 
idari para cezası uygulandı. 33 işletme için de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Bu yıl içinde yapılan denetim sonuçlarına göre, gıda kodeksine aykırı üretim, gıdalarda taklit ve tağşiş, pi-
yasaya arz edilen gıdanın izlenebilirliğinin sağlanamaması, Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına 
aykırı hareket etme, Bakanlıktan onay veya kayıt belgesi almadan faaliyette bulunma ve son tüketim tarihi 
geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasada bulunması gibi konularda ihlallere rastlandı.
Kamuoyuyla paylaşılıyor
Ayrıca, gıda işletmelerinin resmi kontrollerinde laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ve 
kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya sa-
tan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası bilgileri Bakanlığın resmi internet sitesinde 
kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Orman Genel Müdürlüğü ile Orman Mühendisleri Odası İş 
Birliği Protokolü İmzaladı
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GÜNDEM
Tarım ve Orman Bakanlığı 

Gıdada usulsüzlüğe göz açtırılmıyor
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşından iti-
baren gıda işletmelerine 485 bin 621 denetim 
yaparken, olumsuzluk tespit edilenlere 3 bin 598 
adet ve toplamda 34 milyon 955 bin 529 liralık 
idari para cezası uyguladı. Turizm sezonunun 
başlaması nedeniyle bu alandaki işletmelere 
yönelik denetimler de yoğunlaştırıldı.
AA muhabirinin, Tarım ve Orman 
Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye’de 
gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yöne-
lik birincil üretimden tüketiciye kadar tüm 
aşamalarda resmi kontroller yapılıyor.
Bu kontroller, planlı olarak risk esasına göre 
önceden haber verilmeden ya da şüphe, şikayet, 
ihbar, Tarım İletişim Merkezi, CİMER ve Alo 
174 Gıda Hattı kapsamında şikayet edilen ürün 
ve firmalara yönelik gerçekleştiriliyor.
Bakanlık, yılbaşından itibaren gıda 
işletmelerine toplam 485 bin 621 denetim yaptı. 
Bu denetimler sonucu olumsuzluk tespit edilen 
gıda işletmelerine yönelik 3 bin 598 adet ve to-
plamda 34 milyon 955 bin 529 lira idari para 
cezası uygulandı. 33 işletme için de cumhuriyet 
savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Bu yıl içinde yapılan denetim sonuçlarına 
göre, gıda kodeksine aykırı üretim, gıdalarda 
taklit ve tağşiş, piyasaya arz edilen gıdanın 
izlenebilirliğinin sağlanamaması, Bakanlık 
tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırı 
hareket etme, Bakanlıktan onay veya kayıt bel-
gesi almadan faaliyette bulunma ve son tüketim 
tarihi geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasada 
bulunması gibi konularda ihlallere rastlandı.
Kamuoyuyla paylaşılıyor
Ayrıca, gıda işletmelerinin resmi kontroller-
inde laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş 
yapıldığı kesinleşen ve kişilerin hayatını ve 
sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, 
değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan 
firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve/veya 
seri numarası bilgileri Bakanlığın resmi inter-
net sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Bakanlık söz konusu kamuoyu duyurularına 2012 yılında 
başlarken, 2012-2021 yıllarında yapılan 26 duyuruda to-
plam 1609 firmanın 3 bin 605 farklı parti ürünü kamuoy-
uyla paylaşıldı.
Bugüne kadar yapılan kamuoyu duyuruları ürün gruplarına 
göre incelendiğinde, et ve et ürünleri 1091 parti, süt ve süt 
ürünleri 970 parti, bitkisel yağ 782 parti, takviye edici gıda 
282 parti ve bal 166 parti olmak üzere en çok kamuoyuna 
duyurusu yapılan ürün grupları arasında yer aldı.
Turizm işletmelerine özel önem
Turizm sezonunun başlaması, özellikle turizme yönelik 
faaliyet gösteren otel, pansiyon, lokanta, fast-food, kafe, 
çay bahçeleri gibi gıda işletmelerinde hareketliliğin daha 
fazla olması sebebiyle tüketici sağlığının korunması ve 
vatandaşlara güvenilir gıda sunulmasının temini amacıyla 
resmi kontroller bu alanlarda sıklaştırılıyor.
Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte 81 tarım ve orman 
il müdürlüklerinde görevli, konusunda uzman kontrol 
görevlilerince işletme denetimleri yapılıyor, sorunlu bulu-
nan işletmelerdeki eksikliklerin giderilmesi için süre ver-
iliyor. Denetimlerde üretim yerleri, perakende gıda satışı 
yapılan yerler ile toplu tüketim gerçekleştirilen yerlerde 
asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrol ediliyor, satışı 
yapılan ürünlerin mevzuata uygunlukları denetlenerek 
çeşitli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuluyor. Ayrıca ver-
ilen süreler sonunda uygunsuzluğu devam eden işletmelere 
idari yaptırım uygulanıyor.
Ayrıca, salgın sürecinde turizm konusunda faaliyet gös-
teren gıda işletmelerinde gıdanın hazırlanması, sunumu 
ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engel-
lenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması için de resmi 
kontroller devam ediyor.
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İÇİMİZDEN

 Seksenli yılların sonuna doğru özel kanalların açılmasından sonra toplu-
mumuzun tek eğlencesi
haline gelen televizyon, topluma verdikleri ve aldıkları ile artık tartışılır olmaya 
başladı. Ülkemizde gazete, kitap ve dergi satış sayılarına baktığımızda az okuy-
an bir toplum olduğumuz gerçeği karşımızda Ağrı dağı gibi duruyor.  O halde 
bilgi edinme, günlük siyaset, moda, dünyanın diğer ülkeleri hakkında bilgiler, 
sağlık konusundaki bilgiler, satın aldığımız ihtiyaç ürünleri gibi, gelişmiş ülke 
insanlarının araştırma yaparak elde ettiği bilgileri, biz herhangi bir kanalda, ko-
nusunda uzman olan veya olmayan insanların konuk edildiği programlardan ya 
da dizilerden öğreniyoruz. Öğrenmek güzel şey, yararını her zaman görür insan. 
Ancak öğrenmenin de bir disiplini var. Eğitim disiplini dışında, görsel olarak 
bir konuğun televizyonda bir saatte anlattığı konuyu, anlatan kişinin ömrünü 
harcadığı bir gerçek. Bu açıdan bakıldığında tüm görsel medyaların verdiği bilgi, 
bize ancak araştırma yapmanın anahtarı olmaktan öteye gidemez.  Görsel medya 
bilgisi ile kendi veya başkalarının hayatında değişiklik yapacak kararlar verilmez.

 Onlarca televizyon kanalının 24 saat yayın yaptığı ülkede, insanlar neden iyi ya da kötü program ayırımı 
yapmadan bu kadar çok televizyon seyrediyor?  Bu konunun sosyolojisinin altında yatan nedenleri araştırmak 
gerekir. Araştırma konusunu sosyologlara bırakalım, biz kendi tespitlerimizle televizyon programlarının 
vatandaşların üzerindeki etkilerine bakalım. Televizyon kanallarında yayınlanan dizilerden etkilenerek hayatını 
düzenleyen insanlar olduğu bir vakadır. Toplum gelenek, görenek örf ve adetlerini televizyondan seyrettiği pro-
gramlardan etkilenerek yeniden düzenlemektedir.
 Televizyonda yayınlanan programların çoğu başka ülkelerden ithal edilen dizi ya da filmler olduğu için, insanımız 
devamlı olarak başka ülkelerin kültür egemenliği altında kalmakta ve kendi geçmişinden getirdiği kültürünü, 
yabancıların kültürü ile güncellemekte. Bu yaşam tarzı insanımızın, kendi geçmişi ile bağlarının kopmasına sebep 
olmaktadır. Dilimizdeki yabancılaşma artık en yüksek seviyeye gelmiş durumda. Bundan elli yıl önce yazılan bir 
romanı okuyup anlayamaz duruma geldik. Halbuki İngiliz yazar william sheakspeare dört yüz yıl önce yazdığı 
eserler bugün yazılmış gibi tiyatroda oynanıyor ve anlaşılıyor.
 Geri kalmış ülke psikolojisi, bizde hat safhaya ulaşmış durumdadır. Yüzyıl önce Fransız etkisi ile cümlelerimizde 
Fransızca kelimeler kullanırken şimdi İngilizce kelimeler kullanıyoruz. Konuşmacılar dini konuları anlatırken 
Arapca ,  batıdan bir konuyu anlatırken İngilizce kelimeler kullanarak anlatımlarını güçlendirmeye çalışıyor. İşin 
garip tarafı vatandaş her ikisinden de bir şey anlamıyor, anlatan istediği mesajı veremediği gibi dinleyen beklediği 
mesajı alamıyor, olanda bizim dilimize oluyor. Edebiyattan yoksun ilmi, edebi değeri olmayan sığ bir konuşma 
dönüşüyor.  Yeniden televizyon dizilerine dönersek, mahkemeye ilk defa çıkan vatandaşlarımızdan birisi, yabancı 
dizilerden o kadar etkilenmiş ki, ifade vereceği zaman sağ elini yukarıya kaldırarak yemin etmeye çalıştı. Gazetelere 
haber oldu zavallı vatandaşım.Bu toplumun yüzde kaçı televizyon programlarının gösterdiği, anlattığı, zorladığı, 
hayatı yaşayabiliyor.  Benim kanaatim yüzde beş yani dört milyon kişi reklamlar ve diziler vasıtası ile dikte edilen 
hayatı yaşıyor. En fazla dikkati çekmek istediğim konu; televizyonun gösterdiği hayatı yaşamak için, aylık kaç lira 
gelire ihtiyacımız var? Bence (ELLİBİN TL) nin üzerindedir.  Geriye kalan insanımızın ömrü ve gayreti, televizyon 
dizilerindeki hayat standardını yakalamak için beyhude bir gayret içinde geçiyor. Toplumun en üst katmanına 
hitap eden programları alttaki katmanlara izlettirerek yozlaşmayı artırıyoruz.   
 Bizim millet olmamızı sağlayan, toplumların yapı taşlarını oluşturan, ahlak, din, dil, kanunlar, örf ananelerimiz 
ve değer yargılarımız televizyon programları vasıtası ile ezilip geçirilerek, gözle görülmez ama hissedilir şekilde 
geçmişimizle bağlarımız koparılıyor. Toplum demek birlikte paylaşılan ortak değerler ve vatan değilmi?  Bu ikisi 
bir araya gelince millet olunuyorsa dikkat etmemiz gereken ve vatandaş olarak üstümüze düşenleri yapmalıyız. Bu 
konular yüzyıldır konuşulur çözümde vardır ancak o kadar çok problem var ki çözüm sırasında en arkada kalıyor. 
Biz bir farkındalık oluşturursak belki çözüm sıralaması değişir diye düşündük. 

ERDAL ÖZÇELİK

Sistem Analisti

TELEVİZYON ve ETKİLERİ
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İÇİMİZDEN
İSTANBUL’UN FETHİ VE GÖNÜL SULTANLARI

29 Mayıs, İslam tarihinde büyük ve anlamlı bir gündür.
Sevgili Peygamberimizin müjdesine nail olabilmek için hemen her dönemde büyük taar-
ruzlar gerçekleştirildiği halde bu tarihten önce hiç kimseye ve hiçbir orduya nasip olmayan 
büyük Fetih, 568 yıl önce bugün gerçekleşti.
Ülkemizin kalbi, en güzel ve tarihi bir kenti olan İstanbul; zor bir mücadele sonunda 
Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet’ in üstün kabiliyeti sonucu Bizanslıların elinden bugün 
alındı.
Bu yolda yüzlerce şehid verdiği halde azminden ve kesin kararından dönmeyen yedinci 
Osmanlı Padişahı Sultan Mehmed, “Fatih” ünvanını alarak Resulullah(s.a.v)ın; “Konstan-
tiniyye (İstanbul), mutlaka feth edilecektir. Onu feth eden kumandan ne güzel kumandan 
ve onu feth eden asker ne güzel askerdir” müjdesine bugün nail oldu.
İşte bu sebeple 29 Mayıs, millet olarak sevinç ve mutluluk günümüzdür. Bu konu her yıl 
29 Mayıs günü hemen bütün gazete, dergi ve TV’ lerin ana haberini teşkil eder. Millet 
olarak maziyi hatırladıkça, ecdadımızın bize emanet edebilmek için nasıl canlarını kurban, 
kanlarını da sebil ettiklerini düşündükçe aynı heyecanı yaşar, cihad aşkı bütün ruhumuzu 
alev alev sarmaya başlar.
Şu cennet misali ülkemizde rahat ve huzur içinde yaşamamızı nasip eden Allah’ a şükreder, 
büyük bir mücadele ile canları pahasına bu ülkeyi bize emanet eden ecdadımıza hayır du-
alar ederiz.

Tarihi çok eskilere dayanan İstanbul, Konstantin tarafından kurulmuştur.
Bu sebeple Fatih’ in İstanbul’ u fethine kadar ismi “Konstantiniyye” olarak kalmıştır. Yıllarca Bizans’ın başkenti ve Bizans 
medeniyetinin merkezi olan bu şehir Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumundadır.
İşte bunun içindir ki, doğu ve batının ilgisini çekmiş ve defalarca şiddetli mücadeleye sahne olmuştur.
İstanbul çeşitli milletlerce 29 defa kuşatılmış, ancak fetih, 29 ncu kuşatmada, Osmanlı Türklerine ve 21 yaşındaki Sultan 
Mehmet’ e nasip olmuştur.
İstanbul’ u ilk fetih teşebbüsü, Emeviler döneminde olmuş, ancak ordu başarılı olamamıştı. Ebu Eyyub el Ensari de bu mu-
hasara esnasında, surların yanında savaşırken şehit olmuştur. İstanbul’ un fethinden sonra mezarı Fatih tarafından bulunmuş 
ve kendisi için bir türbe-camii yaptırmıştır. Bu yer, günümüzde “Eyüp Sultan Camiisi ve Türbesi” olarak bilinmektedir.
Emeviler’den sonra, Halife Velid ile Abdü’l-Melik’ in oğlu Halife Süleyman da, İstanbul’ un fethi için teşebbüs etmişlerse 
de başarılı olamamışlardır. Osmanlılar döneminde ise, Birinci Sultan Bayezıd, İstanbul’u muhasara etmiş, fakat Tatarlar’ın 
saldırıda bulunmalarından dolayı muhasaradan vazgeçmek zorunda kalmıştır. İkinci Sultan Murad’ın teşebbüsü de sonuç 
vermemişti. Arap ve Türklerden başka devletler de aynı şeyi denemelerine rağmen Konstantiniyye’yi bir türlü alamamışlardır.
İSTANBUL FATİH’İNİ BEKLİYORDU...
İstanbul, büyük sultan ve kumandan Fatih’ i bekliyordu.
Türk ve dünya tarihinin yetiştirdiği büyük Padişah Sultan Mehmed, 2 Nisan 1432 yılında Edirne’ de doğdu. İkinci Murad 
Han’ın oğludur.
Dünyada Sultan Mehmed gibi; pek çok alim ve sanatkardan ders alan bir şehzade, bir prens görmek mümkün değildir. Çok 
sayıda hocası vardı. Baş hocası “Molla Gürani” dir. Fakat en çok saygı duyduğu, İstanbul’ un manevi fatihi sayılan ve “Feth-i 
Mübin”i destekleyen gönül sultanı Akşemseddin Hazretleridir. Fatih son derece dindar bir padişahtı. Beş vakit namaz için 
titrerdi. Son derece ihlaslıydı. Alimlere karşı çok saygılıydı. Divanında devlet adamlarını ayakta bekletirken, ulemayı (alim-
leri) oturtacak kadar ilme ve ilim adamına saygı gösteren bir alimdi.
Allah’ın veli kullarını çok sever ve o gönül Sultanlarını kendisine birer rehber edinirdi.
En büyük rehberi Peygamberimiz(S.A.V) idi. Onun tek ideali, İslam’ın ve İslami ilimlerin yayılmasıydı.
İşte bunun içindir ki çalışması, gayreti ve uzun süren çetin mücadeleden sonra Allah’ ın yardımına, Resulullah’ ın müjdesine 
ve Evliyaullah’ ın himmetine mazhar oldu. Fatih, Osmanlı hükümdarları içinde hem en büyük asker, en büyük devlet ve si-
yaset adamı, hem de en büyük alimdi. Fatih’ in çok zengin bir kütüphanesi vardı. Arap ve Fars edebiyatını çok iyi biliyordu. 
Ayrıca Yunancayı da iyi konuşuyordu. Acele karar vermez, verdiği karardan da dönmezdi.
“Yapacağım bir işi sakalımdan bir kılın duyduğunu bilsem, o kılı koparır atarım” diyen Sultan Fatih’tir.
Soğukkanlıydı, alim ve şairdi. Şiirlerinde “Avni” mahlasını kullanırdı. Donanmanın kurucusu, havan topunun kaşifiydi. Büyük 
bir dahi olan Fatih, birinci sınıf lisan mütehassısı, tarihçi ve binicilik sporunda büyük maharet gösteren bir hükümdardı.
Bu fetihlerin en önemlisi ise şüphesiz Zuhurat Baba’ nın askerlere su dağıttığı İstanbul’ un fethidir.

PROF. DR. BAYRAM ALTAN

       Yazar
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Kurulduğu günden bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü elde ettiği başarılarla halkın sevgisini kazanmış du-
rumda bulunuyor. Çoğu Türk gencinin hayallerinde polis olmak yatıyor. Türk Polis Teşkilatı başarılarıyla 
ülke içinde huzuru sağlamaya devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2019 yılında Vali-Emniyet Müdürü 
Mehmet AKTAŞ’ın atanmasıyla çalışmaları hız kazanan Emniyet Teşkilatı, suç sayılarının düşürülmesi 
ve suçluların yakalanması konularında istatistiksel olarak daha iyi bir performans sergiledi. Teknolojinin 
gelişmesi ve çağın modern sistemleri ile entegre olan Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı çalışmalar ile to-
plumla iç içe bir şekilde görev ve yükümlülüklerini yerine getiriyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 1 Haziran 2021 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Ata-
ma çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis 
Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 
gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet AKTAŞ kimdir?
1968 yılında Elazığ’da doğan Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu.1994 yılında girdiği sınavı ka-
zanarak Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.  Adaylık sürecinde 8 ay 
süreyle İngiltere’de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü başarıları ve
çalışmalarıyla takdir kazanıyor
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GÜNDEM
Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-
Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli il-
çelerinde Kaymakamlık yaptı.
2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla 
Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev 
yaptı.
Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevinde 
bulundu.
1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile 
Karabük Valiliğine atandı.
30/06/2017 tarihi itibariyle Şırnak Valiliği 
görevine başladı.
18 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan Atama Kararnamesi ile Emniyet 
Genel Müdürü olarak atanmış olup, 20/07/2019 
tarihinde görevine başlamıştır.
Vali-Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet 
AKTAŞ, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlattıkları Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon 
Projesi kapsamında, Aselsan ve FNSS Savunma iş birliğinde üretimi tamamlanan ön prototip 
ZMA üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Demir, 
“Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sis-
temleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde 
artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

ZMA Modernizasyon Projesi kapsamında üretilen ön prototip sürüş ve 
atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi
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ASELSAN’ın yeni iş sözleşmesine ilişkin 
açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 
(KAP) yayımlandı.

Açıklamada, “ASELSAN, uluslararası bir 
müşterisinin kullanımına yönelik aviyon-
ik sistemlerin ihracatı ile ilgili toplam be-
deli 35 milyon 538 bin 737 dolar olan bir 
sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme 
kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında 
gerçekleştirilecektir.” denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş 
ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği 
değerlendirmesi yapıldı.

ASELSAN’dan 35,5 milyon dolarlık sözleşme
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İLK DÖNEM SUFÎ ŞAİRLER
Firdevsî, Şâhnâme 1388: 38
1374 hş.,  ,   1374 hş.,  1374 hş 1343 hş. 1351 hş,  1363 hş, 1362 hş 1385 hş,  
1369 hş, 1386 hş , 1370 hş ,1377 hş. 1363 hş. 1372 hş., I-L.Dihlevî, ,  1380 
hş.Tûsî, Esedî-yi Tûsî, eââ 1354 hşSistânî, , 1371 hşFirdevsîŞâhnâme, 1375 
hşFirdevsîŞâhnâmeFirdevsî,1388 hş.,nşr.  1363 hşGorgânî,Vîs ü Râmîn, 1371 
hş.ŞâhnâmeFirdevsî, Tahrân 1353 hşKirmânî, , , 1369 hşŞîrâzî, ,nşr.  1368 
hş.Şirvânî,  1374 hşEnverî,  1386 hş., 1383 hşAT 2002,  1965, 1382 hş., 1374 
hş. 1386 hş,  1345 hş. 1930, 1381 hş. , 1383 hş. 1993 1988. 1355 hş.,, 1383 hş., 
1367 hş.Damgânî, Menûçehrî, y 1384 hşSelmân, ,, 1374 hş., , 1370 hş 1373 
hş.,, 1362 hş. 1360 hş., I-VI. 1368 hş, 1364 hş  1318 hş.Pâdşeh,  , 1363 hş 1383 
hş.Semerkandî,  , 1369 hş.Gencevî, Nizâmî, ,  1388 hş.Gencevî, Nizâmî,, 1363 
hş.Gencevî, Nizâmî,İkbâlnâme, 1363 hş.Gencevî, Nizâmî,, 1363 hş.Gencevî, 
Nizâmî,Heft Peyker,  1363 hş.Gencevî, Nizâmî,Şerefnâme, 1363 hş., 1364 hş. 

1371 hş 1369 hş. 1357 hş. 1386 hş.
Müslüman dünyada tasavvuf, felsefe ve din karışımı bir yol ve bir harekettir. Sufî inanışa göre tasavvuf bağlılarını 
hakka eriştirir, hakka özgü ve ona götüren bu yolun sonunda olgunluğa erişilir, Hakk’ın durağı son noktadır. Sufî 
töreleri ve inanışları doğrultusunda aşılan birtakım aşamalar ve katip edilen makamlar sonucunda gizemli bir 
hal ve makama ve bir zevke ulaşılır, sonra da yine gizemli bir biçimde bu yol insanı Tanrı’ya ulaştırır. Bu yolun 
yolcuları ve takipçileri de “sufî”, “arif ” ya da “ehl-i keşf ” diye bilinirler. Sufîler kendilerini de “Ehl-i hak” olarak 
nitelerler. 
Bazılarınca tasavvuf, İran Arya düşüncesinin Arap İslâm’ı karşısında ortaya atıp geleştirdikleri bir düşüncedir. 
Onlara göre İranlıların Kadisiyye, Celula ve Hulvan ve Nihavend savaşlarında Araplar karşısında yenilgiye 
uğradıklarında bağımsızlıklarını ve ululuklarını kaybettiklerinde ister istemez canlarını korumak amacıyla İslâm 
inanışını kabul edip onun yükümlülüklerini üstlendiler. Ancak İranlıların eski çağlardan beri aşağılık yaratık 
gözüyle baktıkları için Araplar, galip ve egemen güç olsalar da İran düşünce sistemini değiştiremedi ve ırmağı 
yatağından ayıramadılar. 
Tasavvufun ortaya çıkışı Fars Edebiyatı üzerinde derin etki bırakan gelişmelerden biri olarak kabul edilir. 
İslâm dünyasının değişik birkaç coğrafyasında o coğrafyaların yerel özellikleri ve değerleriyle eş zamanlı 
olarak görülmeğe başlayan bu hareket bağlantılar oluşturup içi içe girmiş özellikler gösteren bir hareket olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İslâm sonrası dönemin ilk üç yüzyılında değişik kaynaklardan ve yerlerden ortaya çıkan 
bu yerel sufî hareketler her biri farklı bir dağdan coşup gelen ve birbirine karışarak “İslâm Tasavvufu” adında 
büyük bir göl oluşturan ırmaklar gibiydi.  Bütün bunlar daha sonra İslâm rengine büründüler. 
Bu göle dökülen ve çok coşkulu akan büyük ırmaklardan birisi, uzak doğu inanışları bunlar arasında da Budizm 
inanışıydı. Budizm yüzyıllar öncesinden İran’ın doğu ve kuzey doğu bölgelerinde yaygın olarak taraftar buluy-
ordu. Eldeki bazı yazıtların tanıklığıyla MÖ 256 yılında günümüz Afganistan’ında bulunan bölgelerde Budist 
inanışı yaşanmaktaydı. Hem İslâm öncesi ve hem de İslâm sonrası dönemlere ait kaynaklar İran’ın bu ve diğer 
bazı bölgelerinde Bu inanışın yaygın olarak görüldüğünü aktarırlar. Selevkîler, Eşkanîler ve Sasanîler döneminde 
Budizm inanç sistemi son derece yaygın olarak taraftar bulmuş bir inanç sistemidir. Örneğin Buhara kenti 
de Müslümanların eline geçtiği güne kadar Budist inanışın egemen olduğu bir merkezdir. Çince yazılmış bir 
seyahatnamede Belh/Bactria şehrinde yüz Budist tapınağı ve üç bin civarında Budist din adamı olduğu belir-
tilir. İbrahim b. Edhem-i Belhî, Şakîk-i Belhî başta olmak üzere ilk tasavvuf büyüklerinin birçoğu işte bu Belh 
şehrinde dünyaya gelmiş ve yetişmişlerdir. Bunlar arasında Mevlanâ Celalüddîn-i Belhî de bulunmaktadır.  
Budizm ile İslâm tasavvufu arasındaki birtakım benzerlikler de böylesi bir inanışın İran’da yaygınlaşması konu-
sunda tasavvuf ve tasavvuf edebiyat üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Öte yandan Maniheist öğreti de 
sufî çevrelerin tasavvuf öğretilerinin damarlarına kadar işlemiş bulunuyordu. Mistik ilahiyatın tamamı aşktır. 

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM 
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 NÜKLEER TERÖRİZM DE SÜREÇ: 203O LU YILLARA 
DOĞRU DÜNYA  BÜYÜK BİR KÜRESEL FELAKETLE KARŞI 

KARŞIYA KALACAKTIR.

Prof. Dr. BERKAN YAŞAR

Yazar

ABD eski başkanlarından George W Bush; New-York’ta olası bir nükleer patlamanın 
en az bir milyon kişinin ölebileceğini belirtmiş ve bilhassa Barack Obama ise; 
nükleer terörizm tehlikesi üzerinde durarak bu konuda; şahsının gerekse bazı ül-
kelerin tedirginliklerini çok ciddi bir anlamda dile getirmiştir. 
Barack Obama; Nisan 2016 yıllarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 
yaptığı bir konuşmasında nükleer terörizmin küresel anlamda çok ciddi bir tehdit 
olduğunu ifade etmiştir. Amerika’nın önde gelen nükleer silahlar ve ulusal güven-
lik uzmanı ve Harvard Üniversitesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Graham Al-
lison tüm dünyaya; nükleer terörizmin kaçınılmaz olduğunu ve beklenenden daha 
önce ki bir tarihte gerçekleşebilecek onun küresel bir felaket olduğunu açıklamıştır.

Dünyanın herhangi bir ülkesinde patlayacak bir nükleer silahın tüm dünya ülkelerini etkileyeceği ve küresel an-
lamda ülkelerin; güvenliklerini, ekonomik yapılarını ve yaşam tarzlarını değiştirerek insan psikolojisi üzerinde 
bırakacağı korku ve endişe dolu bir yaşam tarzının uzun yıllar hüküm süreceği çok mutsuz ve istikrar düzeni 
yıkılmış bir dünya modeli ortaya çıkacağı bir gerçektir. 
Bu duruma parelel olarak da: dünyada mevcut büyük ekonomiler gerekse makro şirketler tek tek iflas edecek ve 
günümüzdeki milyar dolarlar seviyesine ulaşmış şirketler; o büyük sermayelerini kaybedeceklerdir.  
Önlem alınmadığı taktirde olası bir nükleer patlamadan sonra yeni bir dünya düzeni kurulacak gerek ekonomi ve 
gerekse yaşam tarzı yönünden hiçbir zaman eski dünya modeli tekrar olmayacaktır.
Nükleer terörizmi çok ciddi bir tehdit olarak düşünen Barack Obama nisan 2016 yıllında 50 ye yakın ülkeyi 
davet ettiği ve Washington’da düzenlediği güvenlik zirvesinde yaptığı bir konuşmasında nükleer silah yapımında 
kullanılan nükleer artık veya materyallerin terör örgütlerin eline geçmemesi için onların çok dikkatli korunması 
gerektiğinin üzerinde durmuş ise de, bundan 25 yıl önce El-Kaide lideri Osama  Bin Laden; 90 lı yıllarda 2-3 defa 
GROZNY şehrine gelerek bir Rus generalinden nükleer silah için gerekli olan zenginleştirilmiş uranyum, plü-
tonyum ve diğer kimyasal elementleri satın almıştır.
Bu olaylara bire bir bizzat tanık olan şahsım; bu tarihlerde Çeçenistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve 
Dışişleri Bakan Yardımcısıydım.
Bağımsızlık ilan ettiğimizden dolayı ülkenin güvenliği için Başkent GROZNY Kenti hava limanı direk şahsımın 
denetimi ve kontrolü altındaydı.
1992-1997 tarihleri arasında 2-3 defa bir körfez ülkesine ait iki uçakla GROZNY hava limanına iniş yapan El-
Kaide Lideri Osama Bin Laden’ in kimlik kontrolünü bizzat şahsım yapmıştır. Daha sonra Moskova’dan özel 
uçakla GROZNY Kentine gelen bir Rus Generalin uçağındaki nükleer materyaller; görgü tanıklığımda Osama 
Bin Ladin tarafından teslim alınarak, bir uçak dolusu parasının da havalimanında ödenmesi üzerine Osama Bin 
Laden geldiği uçaklarla KANDAHAR havalimanına hareket etti. GROZNY hava limanı güvenliğinden sorumlu 
olduğumdan Osame Bin Ladenin geldiği bu iki körfez uçağına iniş ve kalkış talimatlarını bizzat kendim verdim.
Zengin körfez ülkesinin sponsorluğunda temin edilen bu maddeler; bugün Kuzey Kore, Pakistan nükleer bilim 
adamlarının bilgileriyle dünyayı felakete sürükleyecek bir silahın yapımı için işlem görmektedir.
Nükleer Terörizmin hedefindeki kentler; başta New-York şehri olmak üzere sırayla; Londra, Hamburg, Marsilya, 
Hayfa, Cidde ve Abu-Dabi kentleridir.

Kesin olarak söyleyebiliriz ki; bugün Pentagon ve CIA nükleer terörizm konu-
sunda alarm durumda olup ve Amerikan ordusu muhtemel bir nükleer terörizm 
sonrası için askeri tatbikatlar yapmaktadır. Bu vahim ve çok ciddi durumun etra-
fa yayılmaması için hükümet büyük bir özen göstermektedir. Bunun da sebebi; 
Amerikan Halkının panik olup New-York gibi bazı büyük şehirleri boşaltmasından 
korkmaktadır.

İÇİMİZDEN
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal 
İstanbul’un temelini atıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi 
Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
İstanbul’a yeni bir güzellik katacağına 
inandığı, şehrin önemli bir sembolü 
olan ve temelinin atıldığı günden 
bu yana büyük bir heyecanla izl-
edikleri Çamlıca Verici Tesisi’ni res-
men hizmete açmak üzere bir arada 
olduklarını belirtti.
Erdoğan, televizyon ve radyo me-
dya kuruluşları ile haberleşme oper-
atörlerine hizmet sağlayacak Çamlı 
Kulesi’nin ülkeye ve şehre hayırlı 
olmasını diledi.
“Bizi sevindiren mutlu kılan şu, 
Büyük Çamlıca Camii’ni bitirdik, tabii 
büyük Çamlıca Camii’nin bitmesiyle 
birlikte de caminin kıble tarafı işgal 
altındaydı. Oradaki o metal kule-
ler adeta orayı işgal etmiş, görüntü 
kirliliği diyorsanız orada bu kirlilik 
vardı.” diyen Erdoğan, bu kirliliği or-
tadan kaldırmanın gayreti içerisinde 
olduklarını söyledi.

GÜNDEM
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Kanal İstanbul Yenişehir projesi Nedir?

KANAL İSTANBUL PROJESİNİN AMACI NEDİR?
Dünya’daki ekonomik faaliyetlerin her geçen yıl artması, İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısının 
da buna paralel olarak artmasına sebep olmuştur. Yılda ortalama 50 bin geminin geçtiği İstanbul 
Boğazı, en dar yeri 698 metre olan doğal bir su yolu olup, ticari gemiler Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
kapsamında Boğaz’dan geçiş yapmaktadır. Ancak, Montrö Sözleşmesi’nin imzalandığı 1930’lu yıllarda 
Türk Boğazlarından yılda geçen gemi sayısı 3 bin mertebelerinde iken günümüzde gemi trafiğindeki 
artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt ve benzeri diğer 
tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması, dünya mirası kent üzerinde 
büyük baskı ve tehdit oluşturmakta, İstanbul Boğazı’na alternatif bir geçiş güzergahının planlanmasını 
zorunlu hale getirmektedir. İstanbul Boğazı’nın günümüzde yaklaşık 50 bin mertebelerinde olan trafik 
yükünün dünya ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında 2070’li yıllarda 86.000 merte-
belerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

GÜNDEM
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‘Uzun süreli yürüyüş yapamıyorum, çok çabuk yoruluyorum’

GÜNDEM

                                                                                                                        
devamı aa.com.tr‘ de...                                                                                            

Hastalığın psikolojik etkisinin de olduğuna işaret eden Şengül, şöyle devam etti:
“O süreçte ailem yanımda olduğu için ben biraz daha şanslıydım. Hastaneye giderken düşüncem 1 haftaya 
taburcu olacağım yönündeydi fakat 40 gün kaldım. Hastaneden çıkarken uzun süre yatmaktan ayaklarımı kul-
lanamaz durumdaydım. Yaklaşık 3 hafta sürdü ayağa kalkabilmem. Kovid-19’u bazı hastalar ayakta da geçire-
biliyor ama ben ciddi anlamda sarsan bir süreç yaşadım. Dolayısıyla hastalık süreci beni çok yıprattı.”
“Sağlık çalışanlarımız her türlü takdir ve teşekkürü hak ediyor”
Başta Doç. Dr. Mehmet Derya Demirağ olmak üzere hastane personeline ilgilerinden dolayı teşekkür eden 
Şengül, “Hastane personeli son derece nezaketli, her gördüğünde selam veren, geçmiş olsun diyen arkadaşlardı. 
Belki o süreçteki nezaket ve yakınlıkları, hastalığı aile ortamındaymış gibi yaşayıp atlatmamızda etkili oldu. O 
bağlamda sağlık çalışanlarımız her türlü takdir ve teşekkürü hak ediyor. Allah hepsinden razı olsun.” ifadeler-
ini kullandı.
Şengül, hastaneden taburcu edileli yaklaşık 1,5 ay olduğunu ancak hala hastalığının etkilerinin tam anlamıyla 
geçmediğini vurgulayarak, “Tansiyon problemim var, halen ayağa kalkarken zorlanıyorum. Yürüteçten destek 
alıyorum. Dışarı çıkma şansım olmadığı için henüz işime dönemedim. Çünkü uzun süreli yürüyüş yapamıyorum, 
çok çabuk yoruluyorum. Taburcu olup eve geldikten sonra bir süre ayağa kalkamadığım için tartılamadım. 
İkinci hafta itibarıyla tartılma imkanı buldum. 22 kilo vermişim. Kilo kaybını fark ettiğimiz dönem içinde bir 
hafta evde olduğum dönem var ki o da en iyi beslendiğim dönemlerden birini içeriyor.” diye konuştu. Tedavi 
sürecinde psikolojik olarak da olumsuz etkilendiğini belirten Şengül, “Bir süre hiç iyileşemeyeceğimi, ayağa 
kalkamayacağımı düşündüm. Hatta bunu eşimle de paylaştım. Çok şükür, ilaçların etkisi ve sürecin daha iyiye 
gitmesiyle toparladım, şu anda daha iyi olacağıma inanıyorum. O süreçte insanlar her ne kadar size destek 
verse de psikolojik olarak bazı noktalarda soru işaretleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz.” dedi.
Salgının başladığı ilk günden itibaren tedbirlere çok dikkat ettiğini anlatan Şengül, şunları kaydetti:
“Yarı zamanlı çalışma döneminde mümkün olduğunca az insanla muhatap oldum. Alışveriş gibi ihtiyaçları 
daha sakin saatlerde yapmayı tercih ettim. Yaklaşık 1,5 yıl süren bu zaman diliminde hastalanana kadar çok 
dikkatli şekilde süreci yürüttüm. Dolayısıyla hastalanmayı beklemiyordum. 
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Teknoloji bağımlılığından kurtulmak için Yeşilaya 
başvuranların sayısı salgında 2 kat arttı

GÜNDEM
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İstanbul
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sosyal yaşantının kısıtlanması ve evde daha fazla zaman 
geçirilmesi nedeniyle teknolojik cihazların kullanımında artış yaşanırken, “teknoloji bağımlılığı” konusun-
da Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) hizmet almak isteyenlerin sayısı bu dönemde 2 kat arttı.
Hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen telefon, bilgisayar, akıllı cihazlar, oyun konsolları gibi dijital 
aygıtların kontrolsüz kullanımı, teknoloji bağımlılığını tetikliyor.
“Teknolojinin insanı kontrol etmesi” ve “Dijital teknolojilerle bireyin sağlıksız iletişim kurması” şeklinde 
tanımlanabilen bu bağımlılık türü, sorumlulukları yerine getirmemeye, çok uzun kullanımına bağlı olarak 
ilişkilerin bozulmasına ve fizyolojik ya da psikolojik açıdan zarara yol açabiliyor.
Her yaşta teknolojinin problemli kullanımı söz konusuyken, birçok kişi bağımlı olduğunun farkına var-
madan hayatını sürdürüyor.
Bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek vermek amacıyla 2015’te kurulan YEDAM, 
2019’dan beri yüz yüze görüşme hizmeti verdiği teknoloji bağımlılığı konusunda 500’ü aşkın bireyle sayısız 
görüşme gerçekleştirdi.
Teknolojiden fayda görmek için amaçlı, işlevsel, güvenli ve sağlıklı kullanım şart
Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç, AA muhabirine, teknoloji bağımlılığına büyük oranda inter-
nete bağlı dijital teknolojilerin sebebiyet verdiğini çünkü internetin çok farklı boyutları bulunduğunu ve bu 
çeşitliliğin insanın uzun süre ve zarar görebileceği şekilde içeriğe maruz kalmasına, vakit kaybetmesine yol 
açtığını söyledi.
Akademik verilere işaret eden Dinç, kimyasal bağımlılık fizyolojik, psikolojik ve sosyal anlamda neleri 
etkiliyor, ne kadar zarar veriyor ve neye mal oluyorsa online oyun ve kumarın da insana o kadar zarar 
verdiğini vurguladı.
Teknoloji bağımlılığında en büyük problemin “algı” olduğuna dikkati çeken Dinç, kimyasal bağımlılıklar 
kadar zarar verdiği düşünülmediği için insanların tedaviye yönelmediklerini ifade etti.
Dr. Dinç, teknolojiyi fayda görmek için kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalara i



20

MAYIS 2021 
 YENİ SAYI : 34

İÇİMİZDEN
ETİK İLKE VE DEĞERLER

ÖZCAN ERDOĞAN

Doçent Doktor

Toplumsal uzlaşmayı sağlayarak, sorumlulukları hepberaber paylaşmak 
söylendiği kadar kolay değildir. Toplumların tarihi bu uğurda yapılan yoğun, 
acımasız mücadelelerle doludur. 21.yüzyılın ilk çeyreğinde ve özellikle Covid-19 
pandemisi ile boğuşulan bir süreçte görünen odur ki, kendi içinde en azından 
temel konularda toplumsal uzlaşmasını sağlayan ve birbirleriyle kenetlenen to-
plumlar, birbirleri ile kavgalı bunu başaramayan toplumlara gün ışığı gibi örnek 
oluyorlar. 
Günümüzde artık genel olarak temiz toplum özlemlerini geride bırakan ve tam 
anlamıyla gün ışığında yani olabildiğince şeffaf bir yönetim anlayışının kamu 
yönetimine eş deyişle yöneten-yönetilen ilişkilerine egemen olduğu bir toplum-
sal düzen oluşturma yönündeki çalışma ve gayretler yoğunluk kazanmıştır. 
Bu gayretlerden birisi de 5176 sayılı kanun ile ülkemizde gündeme oturan ve 
kamu yönetimini gerçekte disipline edecek olan kamu görevlileri etik kurulunun 
oluşturulmasıdır. 

Akabinde de 5176 sayılı kanunun bir anlamda uygulama yönetmeliği olan Kamu Görevlileri Etik Dayanışma 
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13.04.2005 gün ve 25785 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler ile birlikte toplumun her kesiminde etik ilke ve değerler 
tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle Kamu Etik Kurulunun öncülüğünde ve planlamasında başlatılan çalışmalar 
ile etik bilincinin toplumun tüm kesimlerine egemen olması ve toplum hayatına her bakımdan yön verebilmesi 
için planlı çalışmalar halen devam etmektedir. Öyle ki gerek 5176 sayılı kanun ve gerekse ilgili yönetmelik kamu 
görevlileri etik kurulundan yeni bir toplumsal düzenin oluşturulmasına en azından önderlik etmesini, en genel 
anlamda yöneten-yönetilen arasındaki kuşku ve güvensizliklerin giderilmesini sağlayarak, tertemiz bir toplum 
düzeni için bir başlangıç yapılmasına önayak olmasını beklemektedir.
Etik ilke ve değerler esasında günlük koşuşturmalarımız içinde de her an karşılaştığımız, içinde olumlu ve olum-
suz pek çok olayın yer aldığı toplumsal bir sürecin aşamalarıdır. Etik ilke ve değerler, son yarım yüzyıllık to-
plumsal dönüşüm sürecinden süzülerek bugüne ulaşan normatif değerlerdir. Neredeyse evrensel hale gelmiş 
bu ilkeler arasında hukukun üstünlüğü, katılımcılık, hesap verebilirlik, saydamlık, cevap verebilirlik ve kanun 
önünde eşitlik gibi ilkeleri ilk başta saymak mümkündür. Ülkemizde halen yürürlükte bulunan 5176 sayılı ka-
nun ile Kamu Görevlileri Etik Dayanışma İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in birlikte 
değerlendirilmesinde kamu görevlilerinin uymaları gereken “etik davranış ilkeleri” olarak: görevin yerine get-
irilmesinde kamu hizmet bilinci, halka hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, 
dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, yetkili makamlara bildirim, çıkar çatışmasından 
kaçınma, görev ve yetkilerinin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, hediye alma ve menfaat sağlama 
yasağı, kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, savurganlıktan kaçınma, bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı 
beyan, bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu olarak belirlendiğini söyle-
mek mümkündür. Bilindiği gibi günümüzde iyi kamu yönetimi denildiğinde, etkin ve verimli bir kamu yönetimi 
anlaşılmaktadır. Bir yönetimin etkin ve verimli olabilmesi için, açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, 
dürüstlük, objektiflik gibi ilkelerin gereğini yerine getirmesi lazımdır. İyi yönetim, kamu görevlilerinin kamu 
hizmetlerini yansız, dürüst, etkin, verimli, hukuka uygun bir biçimde ve sorumluluk anlayışıyla yerine getirmesi-
yle gerçekleşebilir. Kamu görevlileri, görevlerini kişisel kazanç ya da çıkar sağlamak amacıyla kullanmamalı ve 
en yüksek ahlakî ölçülere uygun hareket etmelidir. Kamu görevlilerinden hukuka uygun hareket etmeleri bekle-
nilir; ama, bunun yanında, kamu hizmetlerini alanlar -toplum- kamu görevlilerinin kendilerine karşı dürüst ve 
birtakım yüksek ahlakî ölçülere uygun bir biçimde davranmasını da bekler. Bir yönetimin “iyi kamu yönetimi” 
sıfatını hak edebilmesi için, bu gerekleri birlikte yerine getirmesi gerekir; yani, hem hukuka uyacaktır hem ob-
jektiflik, yansızlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ilkelerine ve bunların yanı sıra da etik değerlere uygun 
hareket etmesi gerekmektedir.

devamı simgedergi.com’ da...
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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, hedefleri, mefkureleri 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, hedefleri, mefkureleri 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
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Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç Fransa’da podyum hedefliyor

Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası’nda 4 madalya
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Ankara
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Le Castellet Yarışı 4-6 Haz-
iran tarihlerinde Fransa’daki Paul Ricard Pisti’nde gerçekleştirilecek.
Bu sezon Racing Team Turkey adına seriyi takip eden ay-yıldızlı sporcu Salih Yoluç, İrlandalı Charlie East-
wood ve ABD’li Logan Sargeant ile LMP2 Pro/Am kategorisinde mücadele edecek.
Yarış öncesinde 57 puanla kategorilerinde üçüncü sırada bulunan Racing Team Turkey ekibi bu yarışla birlikte 
yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

nkara
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyo-
nundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz 
şehrinde düzenlenen şampiyonada, T54 katego-
risi kadınlar 400 metre finalinde yarışan Zübeyde 
Süpürgeci, 58.80’lik derecesiyle gümüş madalya 
alarak şampiyonadaki ikinci madalyasını kazandı.
T53 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde Ha-
mide Doğangün 56.46’lık derecesiyle gümüş, 
Zeynep Acet ise 1.06.71’lik derecesiyle bronz 
madalyaya ulaştı.
F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalinde 
yarışan Rabia Cirit, 7,61 metrelik atışıyla gümüş 
madalyanın sahibi oldu.
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Yazar Hayati Sır: Kalbin aşk haliyle aklın bilimsel ilerleyişini bir 
araya getirmezsek bilgi eksik kalır
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İstanbul
Henüz 12 yaşındayken yazı hayatına şiirle başlayan Hayati Sır, yarım asrı aşkın yazarlık hayatında kaleme 
aldığı kitaplarda, dijital alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, yapay zeka, teknolojik tekilliği, dijital 
ölümsüzlük ve nesnelerin interneti gibi konuları ele aldı.
Aralarında “İyiliğin Kılıcı”, “Sonsuz Bir Aşk ve Kıyamet Zamanı”, “Ruhun Aşk Hali”, “Kıyamet Öncesi Alem 
Bilgisi ve Dijital Virüs” ile “Dijital Ölümsüzlük ve Ruh”un bulunduğu 14 kitaba imza atan Sır, son çıkan 
yeni eseri “Ruh İyiliği”nde de bugünün olaylarını mikro ve makro alemler, yapay ve doğal hayat ile dijital 
çağ üzerinden değerlendiriyor. “Herkes farklı dilde konuşuyor ve bütünü kaybettiler”
Hayati Sır, Kur’an-ı Kerim’in her an yeni ve canlı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
“Mümkün değil ama yazdıklarımda da (Kur’an-ı Kerim’deki gibi) ‘bu üslubu nasıl örnek alabilirim’ diye 
sıçramalı yazdım, tasavvuf ve aşk diliyle. Yani iman nuru bizi genişlettikçe, kainat genişlemesi gibi aklımız 
da genişledikçe, onun içine bütün disiplinler girmeye başladı. Disiplinler arttıkça bilimi, fiziği okuyunca 
kuantum fiziğini de okumaya başladım. Fizikle dini, teolojiyi birleştirdim. Bilimle uğraşanlar dini bilmi-
yor. Bizim ilahiyatçılar da bilimi bilmiyor. İkisi de ayrı kutup. Bunu iç içe geçirmek için 14 kitap yazdım ve 
dağlara çekildim bekliyorum.”
Modern zamanlarda ihtisaslaşmanın tevhit anlayışını bozduğunu söyleyen Sır, “Yani şu an bugün kimse 
birbirinin dilini anlamıyor. Herkes farklı dilde konuşuyor ve bütünü kaybettiler. Ne olup ne bittiğini 
görmüyorlar.” değerlendirmesini yaptı. Sır, bugün her şeyin doğal halinden koparılıp yapay hale 
getirildiğini vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:
“Farklı disiplinleri Kur’an’la iç içe okudukça ve Kur’an’ın gerektirdiklerini hayatınızda uyguladıkça zihni-
nizde inanılmaz açılımlar oluyor. O zaman bugün yapılmak istenenleri görüyorsunuz. Kudüs’te, Gazze’de 
yaşananlara baktığınızda, kimse bugün ‘ne için tapınak kurulmak isteniyor?’, ‘ne için Mescid-i Aksa 
yıkılmak isteniyor?’ gibi bir soru sormuyor. Sadece tarihçeyi anlatıyorlar. Tevrat diyor ki, ‘İsrail devleti 
kurulduğu andan itibaren 74 yıl sonra eğer tapınağı yapmazsanız İsrail devleti yok olacaktır.’ Bu 2022’ye 
tekabül ediyor. Tapınak yapıldıktan sonra büyük İsrail Devleti kurulacak, Dicle’den Fırat’a kadar. Bugün 
birçok Arap ülkesini de kendilerine bağladılar. Şu anda biz yapayalnız kaldık. 
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 Bir önceki yazımızdan hatırlarsanız, insanoğlunun gerçekten okuma-yazmayı ne 
zaman öğrendiği konusu ile ilgili olarak, bu sürecin bildiğimiz alfabetik yazıdan 
değil aslında DNA’nın yapısının detaylı keşfinden sonra başladığını ifade etmiştik 
ve bununla ilgili birkaç ön bilgi sunmuştuk. Bu ve takip edecek olan yazılarda, 
böylesi bir gelişenin sonucu olan biyoteknolojinin hem günümüzdeki en popüler 
uygulama alanlarına ve örneklerine hem de bundan sonraki süreçlerde nasıl bir 
uygulama potansiyeli taşıdığına dair bilgileri sizlerle paylaşacağız. İfade edildiği 
üzere, biyoteknoloji canlı sistemlerin genetik yapısını değiştirme esası üzerine 
oturduğu (Şekil 1) ve bu müdahale yeteneğini de biz insanoğlu her geçen gün 
gelişen diğer teknolojilerin de yardımıyla artırdığı için, biyoteknolojik uygulama-
lar zincirine her gün yeni halkalar eklenmiştir, eklenmektedir. Burada özellikle 
arslan payını bilgisayar teknolojilerine vermek gerekir. Özellikle biyoteknolojik 
yaklaşımları destekleyen nanoteknolojik yöntemler, biyoteknolojik uygulama-
lara gittikçe artan bir hızda bir ivme kazandırmıştır. Gelin şimdi biyoteknolojik 
uygulamaların ne anlama geldiği konusundaki en önemli, çığır açan buluşlardan 
bahsetmeye başlayalım.

 Dünya genelinde milyonlarca şeker hastasının kullandığı insülin hormonunun biyoteknolojik yöntemlerle 
üretilmesi hikâyesi müthiş bir başlangıç olacaktır. Bilindiği gibi, biyoteknolojik uygulamalar olmadan önce insü-
lin başta sığırlar olmak üzere, diğer memeli organizmalardan saflaştırılarak kullanılmıştır. Bu yaklaşım, bu kabul 
edilmelidir ki teknolojik olarak hem daha zor ve pahalı, hem de başka bir organizmaya ait olduğu için elde edilen 
ürünün saflığından kaynaklanan yan etkileri (allerji vs.) söz konusu olmuştur. Peki, biyoteknolojik yaklaşımla bu 
olumsuzluklar nasıl giderildi? İnsan kanındaki şeker (glikoz) seviyesini düzenleyen insülin hormonunu sente-
zlemekten sorumlu olan gen, insan pankreas hücrelerinden kopyalanarak tek hücreli bir bakteriye aktarılmıştır 
(Şekil 2). Evet, yanlış okumadınız, çok hücreli ve dünyanın en gelişmiş ve karmaşık organizması olan bir insan 
hücresindeki ilgili bir geni kopyalayıp çok basit ve tek hücreli bir bakteri hücresine aktarıyoruz ve bu insülini 
kodlayan gen, tek hücreli organizmada da bizim ihtiyacımız olan insülini (ki bu %100 tamamen insana ait olan 
insülindir) sentezlemeye başlar. Daha sonra biz bu insülini bakteriden saflaştırarak, paketleyip insanoğlunun 
diyabet hastalığı tedavisinde kullanmaktayız. Netice itibariyle, çok hücreli ve karmaşık bir organizma olan insan-
dan bir gen kopyalanarak, çok basit ve tek hücreli olan bir organizmaya aktardığımızda, bu gen yeni ortamında 
da çalışmaya devam ederek bize gerekli metabolik ürünü (yukarıdaki örnekte, insülini) vermektedir. Bu nasıl 
mümkün olabilir? Çünkü her iki organizma da aynı yazılımı, aynı alfabeyi, yani dört harfli alfabeyi (A-T ve G-C 
veya T-A ve C-G çiftleri halinde) kullanmaktadır. Dolayısı ile kimin ekranına yazarsanız yazın, kimin daktilo-
suyla yazarsanız yazın, alfabe değişmediği için, harfler değişmediği için aynı anlama gelen metinleri, satırları 
yazmak (yani moleküler açıdan tanımlayacak olursak, proteinleri üretmek) mümkün olacaktır. Bugün dünya 
genelinde insülin, en önemli tıbbi ürünlerden birisi olmuştur ve bunu tek hücreli organizmalarla üreterek, hem 
zamandan ve maliyetten tasarruf edilmiş hem de eski ve ilkel olan sistemin olası yan etkilerinden kurtulmak 
mümkün olmuştur. Günlük hayatımızda bize yakından dokunan önemli biyoteknolojik uygulamaları ve bunların 
sonuçlarından bahsetmeye devam edeceğiz. Göreceksini ki sadece tıp ve tedavi alanında değil, madencilikte, 
çevre teknolojilerinde, tarımda, gıda üretiminde ve daha birçok endüstriyel alanda biyoteknolojik uygulamaların 
örnekleri söz konusudur. Pandeminin geride kaldığı güzel ve sağlıklı günler diliyorum. Prof. Dr. Ekrem Gürel 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Şekil 1. İnsanoğlu artık DNA molekülü üzerinde birçok değişiklik yapabilmektedir.
Şekil 2. İnsan pankreas hücresinden kopyalanan ve insülin üretiminden sorumlu genin bakteri hücresine 
aktarılarak rekombinant insülinin üretilmesi.

Prof. Dr.
EKREM GÜREL

Yazar

İnsanoğlu Okuma Yazmayı “Gerçekten” Ne Zaman Öğrendi ?
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İnsanoğlunun varoluşundan beri toplumsal yaşamı derinden etkileyen iki te-
mel gelişme vardır. Bunlar: yaklaşık on bin yıl önce yaşanan zirai devrim ve 
1760’larda yaşanan sanayi devrimidir. Birincisi ile yerleşik hayata geçerek ekip 
biçmeyi öğrenen insanoğlunun artı ürün üretmesi ile beslenmedeki gelişmelere 
bağlı olarak nüfus artışı hızlanmış ve medeniyet ilerlemiştir. 1765’te başlayan ik-
inci gelişme olan sanayi devrimi ile de üretimde ve teknolojideki hızlı ilerleme 
insanlığın üretim ve tüketim yapısında çok önemli değişimlere sebep olmuştur. Bu 
yazı ile dünyada ve Türkiye’de 4. Sanayi devrimi döneminin yaşandığı çağımızın 
ekonomik yapısı ve gelişmeleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmaktadır.
Bilindiği gibi, sanayi devrimi 1765’te James Watt’ın buhar makinasını icat edip san-
ayide kullanmasıyla başlamıştır. Kömür ve buhar kuvvetine dayanan makinalaşma, 
işbölümünde ihtisaslaşmaya yol açmış ve böylece ortaya çıkan büyük sanayi devri-
mi, dünya ekonomisindeki yerini almıştır. Bu süreç kas kuvvetinden mekanik 
kuvvete geçişi sağlayarak günümüzde yaşanan dijitalleşmeye kadar gelmiştir.
Günümüze kadar dört sanayi devrimi dönemi yaşanmıştır. Beşinci sanayi devri-
minin tartışmaları bile konuşulmaya başlamıştır. Sanayi devrimi sürecinde 
yaşanan dört temel aşamanın tarih ve süreçleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Birinci Sanayi Devrimi; 1765’te James Whatt’ın buhar makinasını icat edip üretim sürecinde kullanılması olayı 
ile başlamıştır. İkinci Sanayi Devrimi; 1870’lerde elektrik enerjinin kullanılmaya başlaması ile devreye girmiştir. 
Üçüncü Sanayi Devrimi; 1960’ların sonunda elektronik ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile ortaya çıkmıştır. 
Dördüncü Sanayi devrimi; 2010 sonrası “sanayi 4,0” diye adlandırılan tam bir dijitalleşme döneminin başlamasıdır.
Birinci sanayi devriminde makinalar üretilmeye başlanmış, ikinci sanayi devriminde daha verimli kullanılarak 
geliştirilmiş ve üçüncü sanayi devriminde ise bilgisayarla ve dijital dünya ile birleştirilerek mükemmel güncel 
halleri üretilmiştir. 2010 sonrası çok yeni olan dördüncü sanayi devrimi ile ise artık tam bir dijitalleşme dönemi 
başlamıştır.
İlk kez Almanya’da Hannover Fuarı’nda “Sanayi 4,0” terimi gündeme gelmiştir. Bazı yazarlar buna “2. Makine 
çağı” da demektedirler. 4. Sanayi devrimini çok daha yaygın ve mobil bir internet, daha küçük ve güçlü sensörler, 
yapay zekâ ile makina öğrenmesi gibi gelişmeler karakterize etmektedir.
Dördüncü sanayi devrimini kendisinden önce gerçekleşen sanayi devrimlerinden ayıran en önemli fark, değişik 
alanlarda geliştirilen teknolojilerin iç içe geçip kaynaşması ve fiziksel, dijital ve biyolojik alanlarda karşılıklı 
etkileşimidir.
Diğer taraftan, bu dönemdeki en önemli farklardan birisi de hızdır. Örneğin, birinci sanayi devriminin simgesi 
olan iplik makinasının Avrupa dışına çıkıp yayılması yaklaşık 120 yıl almışken, internetin dünyaya yayılması on 
yıldan daha az bir zaman almıştır.
Dördüncü Sanayi Devrimi dönemindeki ekonomik yapı ile önceki ekonomik yapı arasındaki temel fark şudur; 
Dördüncü Sanayi Devrimi öncesindeki ekonomik yapı “satranç sahnesi veya oyunu” şeklindeydi. Bu ekonomik 
yapıda, çok düşünmek, doğru düşünmek ve doğru hamleler yapmak yoluyla ekonomik kazançlar elde edilebilme-
kteydi. Bu yapı, 1. Sanayi devrimi ile 4. Sanayi devrimi arasını temsil edebilir niteliktedir. Dördüncü Sanayi Devri-
mi dönemindeki ekonomik yapıda ise; “bilgisayar ve bilgi oyunu” şeklinde bir ekonomik yapı söz konusudur. Bu 
modelde, hız ve hıza ayak uyduracak ekonomik ve sosyal hamleler gerekmektedir. İşte bu hıza ayak uyduranlar 
üretenler, diğerleri ise tüketenler konumunda olacaklardır. 
Bu dönemden önce var olan bir şeyi geliştirmek ve ilerletmek şeklinde bir süreç yaşanıyorken, Dördüncü Sanayi 
Dönemi ekonomisinde, olamayan veya bilinmeyen bir mal veya hizmeti üreterek yüksek katma değerler yaratma 
süreci işlemektedir.

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ VE TÜRKİYE

Prof. Dr.
Kerem  KARABULUT

        Yazar
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Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın 
toplantısı düzenledi.
Terörle mücadele başta olmak üzere verilen tüm mücadelelerde şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rah-
met, yaralananlara da şifa dileyen Çelik, Diyarbakır annelerinin vicdan nöbetinin 640’ıncı gününe girdiğini 
hatırlatarak, annelere saygılarını iletti.
Çelik, THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı’nı da tebrik etti.
Terörle mücadelenin en hassas biçimde sürdüğünü söyleyen Çelik, bu çerçevede hem Milli Savunma Bakanlığının 
koordinasyonunda yürütülen Pençe-Şimşek, Pençe-Yıldırım harekatlarının hem İçişleri Bakanlığı koordinasy-
onunda yürütülen Eren operasyonlarının devam ettiğini hatırlattı.
Terörün giderek daha karmaşık bir hal almaya başladığını ifade eden Çelik, “Artık terör örgütleri arasındaki 
her zaman bildiğimiz ideolojik farklılıkların önemsiz olduğu, farklı güçler tarafından kullanılabilecekleri 
ve belli bir siyasi hedef için vekalet savaşlarında terör örgütlerinin kullanılması gibi bir tablonun çok daha 
netleştiğini görüyoruz.” diye konuştu.
“Çok sayıda terörist ortadan kaldırılmıştır”
DEAŞ’la PKK arasındaki alışverişlerin daha da yoğunlaştığı bir döneme girildiğini dile getiren Çelik, şöyle 
devam etti:
“Suriye’deki PKK’nın YPG denilen, PYD denilen PKK’nın maalesef Batılı müttefiklerimiz tarafından himaye 
edilmesinin gerekçesi, güya onların DEAŞ’a karşı verdiği mücadele idi fakat baştan beri bunun bir yalan 
olduğunu, bir kurgu olduğunu ifade ediyorduk biz, bu nettir. Burada sadece birtakım vekalet savaşlarına, 
enerji savaşlarına, güç ilişkilerine dönük olarak bu terör örgütlerinin çeşitli hareketlilikleri söz konusudur. 
Dolayısıyla ‘DEAŞ’a karşı mücadele ediyor’ diye PKK’yı meşrulaştıranlar, yarın bir gün de başka bir terör 
örgütüyle mücadele ediyor diye DEAŞ’ı kendileri açısından meşrulaştıracak bir yol açmış oluyorlar. Bizim 
açımızdan PKK’sı, PYD’si, YPG’si, DEAŞ’ı hepsi aynı şeydir, hepsi insanlığa karşı suç işleyen cinayet örgütleridir, 
cinayet mekanizmalarıdır.”
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Öğretmeniyle Güzel İstanbul” 
projesi kapsamında, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Bisikletliler Derneğinin desteğiyle Beykoz Sabancı 
Öğretmenevi önünde gerçekleştirilen “Bisiklet Buluşmaları” etkinliğine katıldı.

3 Haziran Dünya Bisikletliler Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama ve doğaya dikkati çekmek amacıyla düzenle-
nen etkinlikte Selçuk, belirlenen güzergah üzerinde öğretmenlerle pedal çevirdi.
Etkinliğe katılanlar, öğretmenevi önünden başlayan ve sahil yolundan Çubuklu İskelesi güzergahına kadar 
devam eden bisiklet turunu başlangıç noktasında tamamladılar.
Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.
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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 hafta 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 hafta 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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KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÇIKARLARI
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GİRİŞ
Rusya ve Ukrayna arasında bir mücadele bölgesi haline gelen Kırım ve Donbass 
bölgesi görünürde bu iki devletin mücadele sahası olsa da arka planında başta ABD 
olmak üzere Batılı devletler ile Rusya arasında bir mücadele bölgesidir. Özellikle 
Soğuk Savaş öncesi daha sakin bir Sovyet hegemonyası altında kalan bölge, Soğuk 
Savaş sonrası ciddi bir mücadele alanına dönüşmüştür. İlk makalede incelediğimiz 
Rusya ve Ukrayna mücadelesini bu makale de ABD çıkarları etrafında ele alacağız. 
Böyle bir inceleme yapabilmek için ABD için Karadeniz bölgesinin önemine 
değinmek ve ABD ile Batılı devletlerin bu coğrafyada nasıl var olmaya çalıştıklarını 
anlamak gerekmektedir. 

Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş Dönemi boyunca Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve 
Gürcistan ile beraber Karadeniz’de önemli bir güç konumunda bulunmaktaydı.

SOĞUK SAVAŞ SONRASI KARADENİZ BÖLGESİ 
Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş Dönemi boyunca Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan ile beraber 
Karadeniz’de önemli bir güç konumunda bulunmaktaydı. NATO ve Batı yanlısı devletleri Karadeniz’de tek 
başına Türkiye temsil etmekteydi. Montrö boğazlar sözleşmesi ile yapılan kısıtlamalar Batılı devletlerin 
Karadeniz’de egemenlik kurmalarını da büyük ölçüde engellemiştir.
 Elbette daha sonra Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Rusya Karadeniz’de ki varlığını büyük ölçüde kaybet-
meye başlamıştır. Kırım gibi ciddi bir limanın Ukrayna’da olması, Rusya’yı Ukrayna ile uzun süreli müzak-
erelere sokmuş ancak en sonunda Rusya istediğini elde etmeyi başarmıştır. Rusya güdümlü Bağımsız Dev-
letler Topluluğu ile sağlanan anlaşma sonucunda Ukrayna’nın bu topluluğa dahil olması Rusya’nın bu bölgede 
kaybettiği gücü tekrar ele geçirmeye başlamasını sağlamıştır. Ardından 1993 yılında Gürcistan’ın da topluluğa 
üye olması ile Rusya tekrar bölgede hatırı sayılır bir güç konumuna gelmiştir. Ancak ilerleyen süreçlerde etkisi-
ni büyük ölçüde arttıran ABD ve NATO, bölgeyi jeopolitik bir rekabetin yaşandığı bölge konumuna taşımaya 
başlamıştır. Karadeniz bölgesi olarak adlandırdığımız bölge hem jeopolitik açıdan önemli bir konum üstünlüğü 
sağlarken hem de ekonomik açıdan önemli bir güç teşkil etmektedir. Özellikle bölgede bulunan enerji hatları ve 
Hazar Havzasına olan yakınlığı ve Kırım gibi birçok önemli limana sahip olmasının yanı sıra Avrupa ve Asya 
arasındaki deniz ticaret yollarının bulunması bu bölgeyi vazgeçilmez bir yer haline getirmektedir.
2004 yılında Romanya ve Bulgaristan’ın da NATO’ya dahil olması Batılı devletlerin Karadeniz’deki gücünü çok 
büyük ölçüde arttırmıştır. Türkiye, Karadeniz bölgesinde her ne kadar bir NATO varlığı olarak bulunsa da, bu 
coğrafya da Rusya ile karşı karşıya gelmenin olumsuz yanlarını da iyi bilmektedir. Bu sebepten dolayı ABD ve 
Batılı devletlerin Akdeniz’de gerçekleştirdikleri Etkin Çaba Harekatı’nın Karadeniz’e yayılmasını isteyen Bul-
garistan ve Romanya’ya şiddetle karşı çıkmış ve bu durumu engellemek için elinden geleni yapmıştır. Yine aynı 
zamanda Karadeniz Birliği adı altında Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin ortak bir askeri birlik oluşturması 
yönündeki atılımlara da destek sağlamıştır.
RUSYA-GÜRCİSTAN SAVAŞI 
ABD, Rusya’yı çevrelemek için adımlarını sıklaştırmaya başlamıştır. Özellikle Romayn ve Bulgaristan’ın 
NATO’ya girmesinden sonra üzerine Ukrayna ve Gürcistan’da ısrarla NATO üyeliğine çekilmeye çalışılmıştır. 
Hatta 2008 yılında yapılan zirveyle bu iki ülkenin NATO’ya girmesi onların ulusal güvenliği için kırmızı çizgi 
olarak adlandırılmış ve bu hamle Rusya için ciddi tehdit olarak görülmüştür. 

MUHAMMED SALTUK 
BUĞRAHAN BATU
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19. yüzyılın ortalarına kadar Filistin ve diğer Osmanlı topraklarında Yahudiler 
ve diğer azınlıkların devletle herhangi bir sorunları yoktu. Ne yazık ki Avrupa 
devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahalesi bu yüzyılın ortalarında 
başlamıştır. Bu müdahale girişimlerinden birisi de Yahudiler için Filistin’i yurt 
yapma çalışmalarıdır.1861 tarihinde İngiltere’nin desteği ile faaliyete başlayan 
“Londra İbranî Kuruluşu” ve aynı sene içinde Fransa’da kurulan “International 
İsrail Taahhüd Cemiyeti” bu alandaki ilk derneklerdir. Özellikle İngiltere bu tar-
ihten İsrail Devleti’nin ilan edildiği 1948 tarihine kadar siyonizm davasının en 
büyük destekçisi olmuştur. 
Türkiye’de, Filistin meselesi denince genellikle Teodor Herzl’in, Sultan 
Abdülhamid’ten “Filistin’den toprak talebi” akla gelmektedir. Aslında unuttuğumuz 
veya unutturulan bir gerçek vardır ki, İngiltere’nin 19. yüzyılın ortalarından iti-
baren Orta Doğu’da Osmanlı hâkimiyetinde bulunan toprakları elde edebilmek 
için başlatmış olduğu İngiliz siyasetidir. Örneğin Yahudiler için Filistin’i yurt ed-
inme fikrini ilk ortaya atan İngiliz iş adamlarından Edward Cazalet ve İngiliz asıllı 
Hıristiyan Laurance Oliphant’dır. 

Birinci Dünya Savaşı devam ederken, 16 Mayıs 1916 tarihinde İngiltere öncülüğünde, Fransa ve Rusya’nın da kabul 
ettiği Sykes-Picot Anlaşması yapıldı. Bu üç devlet oluşturdukları Orta Doğu’nun taksimi haritasında “kahverengi 
bölge” diye adlandırdıkları Filistin topraklarını, savaştan sonra Avrupa devletleri denetiminde özel uluslararası 
idareye kavuşturma kararı aldılar. Bu tarihten yaklaşık bir buçuk yıl sonra Kudüs, Aralık 1917’de İngilizler 
tarafından işgal edilmiştir. İşgalden kısa süre önce, İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour 1917 Kasım’ında, 
Filistin’de, Yahudiler için bir yurt oluşturulmasını ve bunu İngiltere’nin destekleyeceğini açıklamıştır. 1861’den 
beri Yahudi faaliyetlerini destekleyen İngiltere, Balfour Deklerasyonu ile de siyonist projeye destek vereceğini 
belirtmiştir. Bu deklerasyona İngiltere’nin yanında İtilaf Devletleri’nin tamamı da destek vermişlerdir. 
1919 Haziran ayında Milletler Cemiyeti Sözleşmesi’nin 22. maddesi ile Osmanlı Devleti’nin toprağı olan eski Arap 
vilâyetlerine, İngiliz mandası himayesinde bağımsızlık verilmiştir. İngiltere, 1920 Nisan ayında yapılan San Remo 
Konferansı’nda, Filistin’de manda yönetimini üstlenmiştir. Bu tarihten itibaren Filistin meselesi yeni bir döneme 
girmiş ve manda yönetiminde Yahudiler önemli görevlere getirilmişlerdir. Böylece, Yahudilerin örgütlenmelerine, 
toprak almalarına ve Filistin’e göç etmelerine destekler artırılmıştır. Siyonistler, bu destekler ile iktisadî, siyasî, mali 
güce ulaştılar ve İsrail Devleti’nin kurulması için gerekli alt yapıyı hazırladılar. Sonunda İsrail Devleti 1948 tarihin-
de ilan edildi. Burada gerçek olan şudur ki,1861’den 1948 tarihine kadar İngiltere, İsrail Devleti’nin kurulmasında 
çok önemli görevler üstlenmiştir. İsrail Devleti kurulduktan sonra da Birleşmiş Milletlerin kurulmasına ön ayak 
olan yine İngiltere olmuştur. İngiltere’nin öncülük ettiği ve üstlendiği Yahudilik ve siyonizm davasının himayesini 
ve öncülüğünü daha sonra Amerika üstlenmiş ve hala bu devlet yürütmektedir. 
Türk-İslam dünyası şu gerçeği unutmamalıdır ki, Birinci Dünya Savaşı sıralarında Basra, Irak’ın tamamı, Ak-
abe, Kutsal topraklar, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye gibi geniş Orta Doğu topraklarının Türklerin elinden 
çıkmasının yegâne müsebbibi yine İngiltere ve İngiliz siyasetidir.                                                                                            

ÖMER DEMİRCİ   (Siyaset Bilimci)                                                                                               

Tarihsel Süreç İçerisinde Kudüs Meselesi

ÖĞRETİM ÜYESİ
ÖMER DEMİRCİ

        Yazar



33

MAYIS 2021 
 YENİ SAYI : 34

İÇİMİZDEN

TUĞTİGİN ŞEN

Emekli Albay
Araştırmacı Yazar

     Birinci Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu 25 ve 26 Mayıs 2021 tarihlerinde 
Ankara’da icra edildi. Bu yazımızda islamofobi hakkında hem bu sempozyumdan hem de 
şahsi geçmişimizden öğrendiklerimizi ve aldığımız dersleri sizlere aktarmak istedik.
  İslamofobi, Türkiye’de yeni kullanılmaya başlayan bir kavram olup, mana olarak İslâm’ı 
korkunç gösterme, İslâm karşıtlığı veya İslâm düşmanlığı anlamlarını taşımaktadır. Bu 
seminerin ilan afişlerinde İslamofobi için “Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık 
Kıskacında İslam” ifadelerini içeren tanıtım başlığı kullanılmıştır.
  Bu seminerde İslâm karşıtı ve İslâm’ı tüm dünya insanlığı gözünde karalamak için yapılan 
filimler, afişler, haberlerden başlayan ve çocuklar için yapılan çizgi filmlere kadar uzanan 
sayısız medya üretimi anlatıldı ve gösterildi.
   Bu İslâm karşıtı medya üretimlerinde; tüm İslam ülkeleri adaletsizlikte birbirleriyle yarışır 
durumdalar. Hak, hukuk, adalet, merhamet yok olmuş ve halkların sefaleti artmış. Soy ve 
cinsiyet ayrımı her yerde, en basit insan hakları İslâm ülkelerinde işlemiyor, İslâm ülkeler-
inde insanlar kafa kesiyor birbirini boğazlıyor ve dünyaya vahşet saçıyorlar. Kısaca nerede 
kan var orada İslam ülkeleri var. 
  Biz izleyiciler bile çoğumuz Müslüman olmamıza rağmen bunları izlerken çok etkilendik 
ve İslâm alemi’ne karşı yapılanları ve de dinimizi gerçekten sorgulamaya başladık. 

Sempozyumdaki oturumlarda görüşülen konu başlıklarından bizim dikkatimizi çekenler şunlardı. Medya ve İslamofobi, 
İslamofobi ile Mücadelenin Kurumsallaşması, Algılanan İslamofobi, Türk Basınında İslamofobi, Nefret Söylemi ve İslamofobi, 
Göç Olgusu, Mülteciler, Medya Örgütlenmeleri ve İslamofobi Endüstrisi, Dini Bilgi ve Kavramların Manipülasyonu, Me-
dyada Müslüman Kimliğinin İnşası, Kültürel Irkçılık, Asimilasyon, Çok Kültürlülük ve Müslüman Kimliği, Oryantalizm, 
Batı Dışı Toplumlarda İslamofobi. 
    Medya ve İslamofobi Sempozyumunda halen görevde bulunan Adalet, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanları, Diyanet 
İşleri Başkanı, Radyo Televizyon Üst Kurul Başkanı ile çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler tarafından oturumlarda 
sunumlar yapılarak, katılanların sorularına cevaplar verildi.
   Her oturum sonucu hem izleyicilerde hem de sunum yapan bilirkişilerin son değerlendirmelerinde genellikle şu ortak 
sonuca ulaşılmıştır.
  “İslamofobi’ de ana yöntem olarak kullanılanlar yalan haber, nefret söylemi ve küfürdür. Ana hedef ise İslâm ve İslâm 
ülkeleridir. Günümüzde İslamafobi giderek artmaya devam ederken belli güçler tarafından bilinçli ve de kasıtlı olarak 
desteklenen bir süreçtir. Asıl amacı İslâm’ı ve İslâm ülkelerini parçalamak ve yok etmektir. İslamofobi yeni bir savaş yoludur. 
Bu konuda gerekli tedbirler alınmaz ve geç kalınırsa başta Türkiye’de olmak üzere tüm ülkelerde İslâm dinine büyük zararlar 
verilir ve İslâm dini zayıflatılır. Şimdi Türkiye yeni hedef olmuştur.”
  Bu sempozyumu izlerken çok kere geçmişte İslamofobi konusunda bizzat yaşadıklarımı hatırladım. İlk olarak sosyoloji 
konusunda kitabı olan ve Kanada’da bir üniversitede çalışmalar yapan İran uyruklu bir sosyolog ile 4 yıl önce Türkiye’de 
beraber yaşadıklarım aklıma geldi. Ankara’da yapılan bir toplantı sırasında bu İranlı ile tanıştıktan sonra ikimiz özel olarak 
İran - Türkiye ilişkileri üzerine karşılıklı konuşmalar yaptık. İranlı sosyolog İranlıların, Türkiye ve Türkler hakkında nasıl 
bilgi aldığını bana aktardı. “Biz İranlılar siz Türkleri ve Türkiye’yi hep yabancılar tarafından sizler üzerine yapılmış kötü 
haberlerden, filimlerden, gazetelerden, televizyonlardan izliyoruz ve öğreniyoruz. Ben bir İranlı olarak daha bir Türk tel-
evizyon kanalı ve bir Türk gazetesi üzerinden Türkiye’yi, Türkleri öğrenmedim ve bilgilenmedim. Biliyorum ki, siz Türkler’ 
de biz İranlıları gerici ve yobaz olarak yine aynı yabancı televizyon ve haber kaynaklarından izliyorsunuz ve bizleri öyle 
görüyorsunuz. Bizler yüzyıllardır komşuyuz ama ben bir İranlı olarak tek bir Türkçe kelime bilmiyorum. Sen de bir Türk 
olarak eminim ki, bizim dilimizden tek bir kelime dahi bilmiyorsun. Ama ama kardeşim bizler yüzyıllardır sınır komşusu 
olmamıza rağmen bizleri bölmeye çalışanların şu anda kullandığı dil olan İngilizce ile ancak anlaşabiliyoruz. Bu konu ne 
kadar acı. Bir İranlı ve bir Türk birbirini ancak yabancılardan ve onların dilinden öğreniyor.”
    İranlı sosyolog ile konuşması bittikten sonra göz göze geldik. Ben derin bir sessizlik içinde başımı önüme eğmek zorunda 
kaldım. Çünkü İranlı sosyolog doğru söylüyordu. 
   Peki İslam ülkeleri için durum bu iken diğer dinlerin yaşandığı ülkelerde durum nedir diye merak ederken aklıma hemen 
Bosna Hersek’te bizzat tanık olduklarım aklıma geldi. 
   Avrupa’nın göbeğinde Müslüman Boşnaklar,  Hristiyan Sırplar ve Hırvatlar tarafından öldürülmüş ve camiler benim de 
bizzat tanıklık ettiğim gibi bombalanmıştı. Ama dünya bu Hristiyan zulümleri görmemiş ve kayıtsız kalmıştı. Bunlar me-
dyada çok az yer almıştı.

devamı simgedergi.com.‘ da...
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Çeşitli ihtiyaçlarımız için gıdadan televizyona, ilaçtan otomobile bin-
lerce ürün bizlere sunuluyor. Bu ürünler, farkında bile olmadan gün-
lük yaşamımızın parçası haline geliyor. Ancak doğru ürün seçilmezse 
ya da yanlış kullanılırsa; sağlığımızı, can ve mal güvenliğimizi tehdit 
edebilir, çevremize zarar verebilir. Bu yüzden “Ürün Güvenliği”nin 
anlamını, iligili kurumların ve üreticinin sorumluluklarını bilmeliyiz. 
Tüketici olarak hak ve sorumluluklarımızı da öğrenmemiz gerekir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ürün güvenliği bilincinin 
artırılması amacıyla Ekim ayının ikinci yarısında “Ürün Güvenliği 
Haftası” düzenliyor. Biz de güvenli ürünün ne olduğunu anlatmak 
istedik. Güvenli olmayan bir ürün ile karşılaşıldığında ne yapılır? Üre-
ticinin, ilgili kuruluşların ve tüketicilerin sorumlulukları nelerdir? 
Bunlara değindik.
Ürün Güvenliği Nedir?
Normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan ya da ka-
bul edilebilir ölçülerde  risk taşıyan ve güvenliğimiz açısından en üst 
seviyede koruma sağlayan ürünü “Güvenli Ürün” olarak tanımlıyoruz.

Piayasaya sunulan her ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliğinin yanı sıra hayvan, bitki sağlığı, 
çevre ve tüketicinin korunması açısından gerekli güvenlik koşullarını sağlaması gerekiyor.
Üreticin Sorumluluğu Nelerdir?
Üreticiler piyasaya teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olan ürünler sunmak zorundadır. Eğer  
ürün yurt dışından geliyorsa, ürünün güvenliğinden yetkili temsilcisi veya ithalatçısı sorumludur.
Üreticilerin önde gelen sorumluluklarından ilki; piyasaya  güvenli ürünler sunmaktır. Bunun 
dışında eğer ürün bir risk taşıyorsa, bunun tüketicilere uygun şekilde anlatılması gerekir. Ürünler, 
özelliklerini belirtecek şekilde işaretlenmeli ve yapılan denetimlerin sonuçları dağıtıcılara ve ka-
muoyuna duyurulmalıdır. Üreticiler, ürünlerinde bir risk gördüklerinde bunu önlemekle yüküm-
lüdürler. Bu amaçla ürünleri toplatabilir ve gerekirse imha edebilirler.
Ürünlerin üretimi kadar dağıtımı da önemlidir. Dağıtıcı, ürünü üreticiden alıp bizlere aktaran kişi 
demektir. Dağıtıcıların da belli sorumlulukları vardır. Dağıtıcı, ürünün piyasaya ulaşım sürecinde 
yer alan bütün faaliyetlerden sorumludur. Ayrıca dağıtıcılar güvenli olmadığını bildiği ürünleri 
piyasaya sunamaz. Dağıtacağı ürünün üreticisini bildirmediği durumlarda ise dağıtan kişi üretici 
olarak kabul edilir ve üreticinin sorumlulukları da dağıtıcıya yüklenir.Bdağıtıcılar tarafından bil-
inmesi gereken bir konudur.
Tüketici Hakları Derneği Çankaya Şube Başkanı
Şirzat MUGAN

TÜKETİCİ HAKLARINI BİLİYORMU?
ÜRÜN GÜVENLİĞİ



35

MAYIS 2021 
 YENİ SAYI : 34

İNFO



36

MAYIS 2021 
 YENİ SAYI : 34

İÇİMİZDEN

Değerli Simge dergisi okuyucuları, 
bu ilk yazımda biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden 2000 yılında mezun oldum ve 2004 yılında Koşuyolu Kalp Eğitim 
ve Araştırma Hastanesindeki eğitimimi Kardiyoloji Uzmanı olarak tamamladım.  
İlk ve tek tercihim olan Tıp Fakültesi hayalimdeki mesleğe attığım ilk adımdı. 
Neden doktorluk?  İçgüdüsel olsa gerek, kendimi başka bir meslek sahibi olarak 
hiç düşünemedim. Tıp fakültesinde beraber okuduğum arkadaşlarımın büyük 
çoğunluğu da benim gibi tek tercih tıp fakültesi tercihi yapmış arkadaşlarımdı.  
İdealist bir nesildik belki.  Bütün şehirlerimizde Tıp fakültesi yoktu o zamanlar,  
belli şehirlerde iyi eğitim veren üniversitelerimiz ve donanımlı hocalarımız vardı.  
Fakülteden mezuniyet zamanı gelip uzmanlık sınavına girmeye hazırlandığımız 
zaman tercihlerimizi eğitimimiz süresince gördüğümüz stajlarda kendimizi ait 
hissettiğimiz ve kendimize uygun gördüğümüz branşlar arasından yaptık biz. 
Kimilerimiz cerrah oldu, kimimiz dahiliyeci. Empati yeteneği yüksek, vicdanlı, 
okuyan, bilgilerini güncel tutan, vatanına, vatandaşına hizmet etmek isteyen hek-
imler olmaya çalıştık. 

 Bu çabalarımızın karşılığını halkımız verdi bize, sevdi, saygı gösterdi. Değerli hissettik kendimizi, insan üstü 
çalıştık.  Sizler evde uyurken nöbet tuttuk, evlatlarımızı bazen kime ve nereye emanet edeceğimizi bilmeden. 
Çoğumuzun bir aile düzeni olamadı. Aramızda her meslekte olduğu gibi çürük yumurtalar olsa da büyük 
çoğunluğumuz vicdanlı, özverili, şikayetsiz şekilde çalışmaya devam ettik. Mesaimiz bitti ancak çalışmamız hiç 
bitmedi, hastalarımızın telefonlarını her saatte cevapladık, hiç bitmeyen mesleki yenilikleri okuyup takip ettik,  
gece yarıları acil hastalarımız için sıcak yatağımızdan kalkıp hastanelere koşturduk.  
Gün geldi, sağlık kurumları birleştirildi.  Sevindik, daha önce üniversite hastanelerinden faydalanamayan SSK’lı, 
Bağkur’lu vatandaşlarımız her hastaneden hizmet alabilmeye başladı. Sağlık hizmetine ulaşma eşitliğine inanırdık 
biz. 2005 yılında mecburi hizmet uygulaması geri geldi.  İçten içe bunun gerekli bir uygulama olduğunu bildiğimiz 
için kabullendik.  Ülkemizin 81 ilindeki en ücra yerlerde yaşayan insanlarımızın bizlere ihtiyacı olduğunu biliyor-
duk. İstediğimiz ise hakkaniyetti. Falanca siyasi partiden torpil bulanların ya da filanca cemaate mensup olanların 
kurasız olarak istedikleri hastanelere yerleştirilmesine idi itirazımız. Çok sayıda yeni Tıp fakültesi açıldı. Vakıf 
üniversiteleri eksik kalmadı, neredeyse hepsi bir özel hastane ile anlaşarak Tıp fakültesi kurdular. Olmaz dedik, 
nicelik değil nitelik önemliydi çünkü.  Tüm fakülteler için nitelik önemliydi elbette ancak Tıp fakültesinin olmazsa 
olmazıydı bu.  Çok sayıda hasta takip ederek, meslekte uzun yıllar pişmiş hocalarla vizitlere katılarak öğrenilecek 
bir meslekti bu. İnsan hayatı çok değerliydi. 
 Gün geçtikçe mesleki itibarımızın azalmaya başladığını gördük. Üzücüydü bunu görmek.  Halkımızın televizy-
on dizilerinde izlemeye bayıldığı beyaz önlüklü süper kahramanlarken, her an CİMER’e şikayet edilme korkusu 
yaşayan, paragöz, her geçen güne meslektaşlarımızın darp edilme haberleri ile uyanan ve en acısı internette eline 
klavye geçiren insanlar tarafından yargısız infaz edilen doktorlardık artık. Yeni yetişen meslektaşlarımızın terci-
hleri buna uygun olarak değişmeye başladı. Uzmanlık sınavında tercihler daha az nöbet tutulan, daha çok kozme-
tik ağırlıklı ve daha çok para kazandıran branşlara yöneldi. Yurt dışında çalışmaya başlayan ve bunu hedefleyen 
meslektaşlarımızın sayısı çığ gibi arttı.  Çoğumuz ise içimiz buruk,  vatanımıza ve vatandaşımıza hizmet etme 
aşkımız değişmeden her sabah polikliniklerimize, ameliyatlarımıza gitmeye ve sizler uykudayken sağlığınız için 
nöbetler tutmaya, pandemi sürecinde hiç tanımadığımız anneleriniz ve babalarınız için hayatımızı kaybetmeye 
devam ediyoruz.  
İşte benim Tıp fakültesinde geçirdiğim 6 seneyi de sayarsak 27 yıllık meslek hayatımın özeti bu sevgili okuyucular.  
Ben bu mesleğe gönül vermiş, ülkesini çok seven, Atamızın kendisini emanet ettiği binlerce Türk doktorundan 
biriyim ve gücüm yettiği kadar mesleğimi en iyi şekilde icra etmeye devam etmeye devam edeceğim.  Sağlıcakla 
kalın.     

Doçent Dr Ali Cevat TANALP,  Kardiyoloji Uzmanı

Doç. Dr.
Ali  Cevat TANALP

        Yazar
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Rejeneratif (ONARICI) Tarım Nedir?

İÇİMİZDEN

 “Rejeneratif Tarım”, diğer faydalarının yanı sıra, toprak organik maddesini 
yeniden inşa ederek ve bozulmuş toprak biyoçeşitliliğini onararak iklim 
değişikliğini tersine çeviren ve hem karbon azalmasına hem de su döngüsünün 
iyileşmesine neden olan çiftçilik ve otlatma uygulamalarını tanımlar.
Özellikle, Rejeneratif Tarım, bitkilerde karbon döngüsünü kapatmak ve toprak 
sağlığı, mahsul direnci ve besin yoğunluğu oluşturmak için fotosentezin 
gücünden yararlanan bütünsel bir arazi yönetimi uygulamasıdır. Rejeneratif 
tarım, öncelikle toprak organik maddesini artıran uygulamalar yoluyla toprak 
sağlığını iyileştirir. Bu, yalnızca toprak biyota çeşitliliğini ve sağlığını artırmaya 
yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda hem su tutma kapasitesini hem de 
karbonu daha derinlerde tutmayı artırırken, böylece iklime zarar veren 
atmosferik CO2 seviyelerini düşürür ve toprağı iyileştirirken, toprak yüzeyinin 
hem üstünde hem de altında biyolojik çeşitliliği artırır. medeniyeti tehdit eden 
insan kaynaklı toprak kaybını tersine çevirecek yapı. Araştırmalar, toprak 
işleme, tarım kimyasalları ve tuz bazlı gübre uygulamaları ve karbon 
madenciliğinin toprağa zarar veren etkilerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. 
Rejeneratif Tarım, gelecek için inşa etmek için bu paradigmayı tersine çevirir.

Rejeneratif Tarım Uygulamaları:
(i) toprak üretimine/inşasına ve toprak verimliliğine ve sağlığına katkıda bulunan uygulamalar; (ii) su 
sızıntısını, su tutmayı ve temiz ve güvenli suyu artırmak
akış; (iii) biyolojik çeşitliliği ve ekosistem sağlığını ve esnekliğini artırmak; ve (iv) mevcut tarımımızın karbon 
emisyonlarını, dikkate değer ölçüde önemli karbon sekestrasyonlarından birine çevirmek ve böylece atmosferi 
eski CO2 düzeylerinden temizlemek.
1. Toprak işlemesiz / minimum toprak işleme. Toprak işleme, artan solunum ve CO2 emisyonu için toprağa 
fazla O2 eklerken toprak agregasyonunu ve mantar topluluklarını parçalar (toz haline getirir). Toprak 
erozyonunu ve karbon kaybını büyük ölçüde artıran, en aşağılayıcı tarım uygulamalarından biri olabilir. İkincil 
bir etki, çok daha fazla su akışı ve toprak kaybı yaratan süzülme için toprak boşluklarını tıkayabilen toprak 
kapatma ve sönmedir. Tersine, toprak işlemesiz / minimum toprak işleme, diğer rejeneratif uygulamalarla 
birlikte toprak agregasyonunu, su sızmasını ve tutulmasını ve karbon tutulmasını artırır. Bununla birlikte, bazı 
topraklar, kök bölgelerini ve verimi artırabilen ve toprak sağlığını ve karbon tutulmasını artırma kapasitesine 
sahip olan sert yüzeyleri parçalamak için ara parçalamadan yararlanır. Bazı düşük seviyeli keskileme benzer 
olumlu etkilere sahip olabilir.
2. Temel toprak besin maddelerinin serbest bırakılmasını, transferini ve döngüsünü desteklemek için bitki/
toprak mikrobiyomunu restore eden örtü bitkileri, ürün rotasyonları, kompost ve hayvan gübrelerinin 
uygulanması yoluyla rejeneratif sistemlerde toprak verimliliği biyolojik olarak artırılır. Yapay ve sentetik 
gübreler, bitkiler için besin maddelerinin doğal biyolojik kazanımını atlayarak, bağımlı bir agroekosistem ve 
daha zayıf, daha az dirençli bitkiler yaratarak, topraktaki mikrobiyal toplulukların yapısında ve işlevinde 
dengesizlikler yaratmıştır. Araştırmalar, sentetik ve yapay etkilerin uygulanmasının (i) tohumların üretim ve 
nakliyesinin enerji maliyetleri, (ii) kimyasal parçalanma ve su kaynaklarına ve atmosfere göç; (iii) toprak 
metanototroplarının azalması dahil toprak mikrobiyal topluluklarının bozulması ve (iv) toprak organik 
maddesinin hızlandırılmış ayrışması.
3. Biyolojik ekosistem çeşitliliğinin oluşturulması, toprağın mikrobiyal topluluk popülasyonunu, yapısını ve 
işlevselliğini eski haline getirmek için kompostlar veya kompost özleri ile toprakların aşılanmasıyla başlar, bu da 
toprak sistemi enerjisini (eksüdalar olarak bileşikler) tam zamanlı ekim yoluyla çoklu mahsuller arası ekimler, 
çok türler örtü mahsulleri, ve arı habitatı ve diğer faydalı böcekler için dikilen sınırlar. Bu, son derece başarılı 
itme-çekme sistemlerini içerebilir. Sentetik besine bağlı monokültürleri, düşük biyoçeşitliliği ve toprak 
bozunma uygulamalarını değiştirmek çok önemlidir...

Uzman Biyolog 
İhsan Soytemiz

Devamı simgedergi.com.‘ da...
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Madalyalı paralimpik yüzücülere ‘özel jet’

GÜNDEM

devamı aa.com.tr‘ de...                                                                                            

Gençlik ve Spor Bakanlığında kabule davet edilen paralimpik yüzücüler Beytullah Eroğlu ve Sevilay Öz-
türk, tarifeli uçak seferi iptal edilince bir iş adamının özel jetiyle Kahramanmaraş’tan Ankara’ya uçuşunu 
gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün bakanlıkta Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza 
Yerlikaya ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk’ün de hazır bulunduğu 
kabulde, milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Beytullah Eroğlu, Hamide Kurt Doğangün, Zeynep 
Acet, Musa Davulcu, Rabia Cirit, Bahattin Hekimoğlu, Naci Yenier, Merve Nur Eroğlu, Erdoğan Aygan, Taner 
Eren ve Bülent Korkmaz ile bir araya geldi.
Kahramanmaraş’ta bulunan ve Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk ile bronz 
madalya elde eden Beytullah Eroğlu, saat 06.00 uçağıyla Ankara’ya uçuş planı hazırladı. Kahramanmaraş 
Havaalanı’na gelen sporcular, saat 08.30’da teknik arıza nedeniyle tarifeli uçak seferinin iptal edilmesi üzerine, 
KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz’ün özel jetiyle Ankara’ya götürüldü.
“Kendisine çok minnettar kaldık”
Dünya şampiyonu milli yüzücü Beytullah Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevilay Öztürk ile 
bakanlıkta saat 12.00’de gerçekleştirilecek programa gitmek için havaalanına geldiklerini ancak uçuş iptalinin 
ardından alternatif arayışa girdiklerini anlattı.
Havaalanındaki ilgililerden fikir aldığını dile getiren Beytullah, “Kahramanmaraş-Ankara uçak seferi iptal 
edilince iş adamı ağabeyimiz bizi özel jetiyle Ankara’ya getirdi. İptal üzerine etraftaki yetkililere durumumuzu 
anlattım. İş adamı ağabeyimiz Mehmet Hanefi Öksüz’ün Ankara programının olduğunu öğrenince kendisine 
ulaştık. İş adamı büyüğümüz saat 09.00’da Kahramanmaraş’tan Ankara’ya, saat 17.00’de ise Ankara’dan tekrar 
Kahramanmaraş’a bizi götürüp getirdi. Kendisine çok minnettar kaldık.” diye konuştu.
Öksüz’ün kendilerini özel jetle programa götürüp getirmelerinin milli sporculara verilen ö
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Devlet Tiyatroları, açık havada perdelerini açtı

GÜNDEM

devamı aa.com.tr‘ de...                                                                                            

Ankara
Etkinliğin açılışı, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi’nde, Mustafa Kurt’un rejisörlüğünü 
üstlendiği, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan “Bizim Yunus” oyunuyla yapıldı.

Devlet Tiyatroları, açık havada perdelerini açtı
Devlet Tiyatroları, açık havada perdelerini açtı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, temsil öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun 
bir aradan sonra Devlet Tiyatrolarını yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Bugün bizim açımızdan heyecanlı bir gün. Çok iyi bir hazırlık yaptık. Salgın önlemlerini alarak seyir-
cilerimizi ağırlıyoruz. Seyircilerimiz de son derece ilgili ve kurallara dikkat ediyor. İlk haftada oynaya-
cak oyunlarımızın neredeyse tamamı dolu. Bu da mutluluk verici. Çok iyi bir yaz sezonu geçireceğimizi 
düşünüyorum. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Yaz Oyunlarından geriye dönüş yok. Açık Hava Yaz 
Oyunları artık kalıcı hale geldi. Yaz-kış 12 ay çalışmaya devam edeceğiz.”
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GÖZÜM GÖRMESİN!..
Sen... 
Ağarmış saç ve sakalınla onun kurduğu devlette, onun kurduğu Cumhuriyette, onun 
kurduğu diyanette maaş alıyorsun.

Kimden alıyorsun o cesareti de dünyanın ölümsüz tek lideri ulu önder Atatürk’e Ayasofya 
caminde, “Zalim ve Kafir” diyorsun.
Kafir ve zalim arıyorsan sen ve senin gibiler.
O bayrak inmiyor, o ezan susmuyorsa bunu ATATÜRK’e borçluyuz.
Gözün kör mü?

Milyonlarca kişi devamlı onu ziyarete gidiyor, dünyada var mı onun gibi bir lider. 
Haddini bil, kendin gel... Eğer ülke demokratik bir ülke ise (ki öyle olduğuna inanıyorum) 
hesap sorar, gerekli cezayı alırsın.
Hadi, gözüm görmesin seni!..

EKONOMİ...

Ekonominin temel direği emektir.
Emek işçidir.
Emek memurdur.
Emek emeklidir.
Eğer, emek sermaye kadar değerli olmazsa açlık, işsizlik, mutsuzluk ülkeyi sarıp, tencerenin kaynamaması ülkeyi zor du-
rumda bırakır.
Madem dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz, zor denen şey sistemde sorunun varlığıyla kolay aşılır.
Önce şehrin dağı oyulmayıp, deresi kurutulmayacak, suyu kirletilmeyecek, ormanı yolunmayacak, ardından hammadde 
dışında ithalata son verilip, bilimsel üretim ihracatı (hayvancılık, sebze, meyve, gıda, sanayi) ile bütçe fazla verip ülke rahat-
layacak.
10 ve 17 BİN DOLAR...
Nedir bu Allah aşkına.
İkide bir Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığı söylenen partili. 
Kim ve hangi partiliyse açıklanıp ülke rahatlasın. 
İçişleri bakanı sayın Süleyman Soylunun bunu açıklayacağını düşünüyorum.
Ayrıca...
Hani 17 bin dolarla (bir memurun 35 yıl çalışıp alamadığı emekli parasıyla) iki gümrük muayene memuru yakalanıp içeri 
atılmıştı. 
Atılmıştı da orada var olup ta dokunulmayan bir de Gümrük Müdürü var.
Dokunulmazlığı mı var onun?
Tüm denetim elemanları bilir ki müdürün haberi olmadan memur orada nefes bile alamaz. 
Tıpkı...
Gökte yıldız sayılmaz, çiy yumurta soyulmaz gibi.

BEKİR ÖZER

Gazeteci/Yazar

İÇİMİZDEN
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İÇİMİZDEN
DİN-SİYASET -MAFYA

ALİ MUGAN

ARAŞTIRMACI / YAZAR

sevgili simge Dergisi okuyucuları nisan ayı sayımızda a b d  Ermenistan  Türkiye konulu 
yazımı sizlerle paylaştım 
Bu ayki yazımın başlığı ise ülkemizi sarsan gündemimize bomba gibi düşen devletimi-
zin içine sızan siyaset ve finden beslenen nerde ise tüm ülke yönetimine el koyan ülk-
enin en üst düzey yöneticilerinden tutunda em alt kademeye kadar siyasetten beslenen 
din ve bunu en iyi şekilde kullanan bir magys örgütüyle karşı karşıya kalan koskoca bir 
Türkiye devleti  
Tüm ülkenin ağırlaşan sorunları unutuldu ne işsizlik ne açlık ne ekonomik dar boğaz 
nede her yönüyle Osmanlı döneminde yaşadığımız ağır travma geçiren hasta adam 
Osmanlı gibi dine vuran bir Türkiye gündemden düşürüldü 
Mafya Nın siyaseti nasıl teslim aldığı siyasetin nasıl din ticaretini kullanarak halkı 
bu dünyanın nimetlerinden yararlanamayan acı çeken yoksullaşan halkın bilimden 
teknolojiden dünya nimetlerinden bilimden uzaklaştırarak öbür dünyadan uhrevi 
sözlerden ahiretten cennet cehennem korkusu yaratılarak bu kavramlarında büyük 
Atatürk’ümüzün kurduğu diyanet işleri Başkanlığı eliyle halka dsyattırılması ve halkın 
düşünme sorgulama eleştirme hak ve özgürlükleri kısıtlanarak cennetin anahtarının 
v verilmesi vaad ediliyor ki mevcut iktidar  Varlığını gücünü artırarak iş kalıp ülkeyi 
yönetmeğe devam etsin

Diğer taraftan koalisyon hükümeti devleti tamamen eli geçirip menfaat ilişkileri Ortaklar arasında çatlağa yol açarak devr-
eye mafya liderleri sokularak Ortaklar arasında güç denemesi sahneye kondu bu çekişme siyaset din mafya iliikilerinde güç 
kazanan koalisyonun Ortağı MHP lideri devlet Bahçeli oldu ve olmayada devam edecektir 
Bu çatışma devam ederken mafya lideri Sedat Peker adeta yazılmış bir senaryo filmi gibi diziler haşinde devletin mafya 
tarafından nasıl yönetildiği mafyanın devletin desteği ile nasıl kirli işlere bulandığı yasa Dışı Eroyun insan kaçakçılığı silah 
kaçakçılığı yapıldığı 
Mafya lideri tarafından belgeleriyle açıklandığını  acı acı gülümseyerek izliyoruz mevcut iktidar sadece seyretmekle kaldığı 
gibi bu işleri anamuhalefet ve diğer muhalefet partileri suçlanarak kendilerini aklamaya çalışıyorlar 
Fakat görünen köy kılavuz istemez halk bu ibretlik görüntüyü ve atışmaları açıklamaları çok iyi görüp çok iyi değerlendiriyor 
Bu gün geldiğimiz nokta dünyada uygulanan demokrasi Yönetimi en iyi yönetim şekli olarak kabul edilir halkın kendi 
eliyle kendisini yönetme şekildir bunuda demokrasinin baz geçilmez unsurları olan siyasi partiler eliyle yapılır her siyasi 
parti kendi tüzüğünü kendi amaçlarını halka ptobaganda yoluyla görsel ve yazılı basın televizyon aracılığıyla halkına anlatır 
halkın teveccühünü kazanan siyasi parti ve partiler devleti yönetirler devlet adına iç ve dış politikada oyun kurucu olurlar 
Bu gün geldiğimiz nokta Türkiye cumhuriyeti devleti yönetim biçimiyle 180 derece eksen kayması yaşamakta demokrasini 
tüm kurum ve kuralları ortadan kaldırılmış Mv Dayısı 600 çıkartılmış 
T b m m tüm yetkileri elinde n alınmış birer devlet Memuru olarak verilen emir be görevleri ifa etmekten başka bir işe yar-
amaz hale getirilmiş bu fakir fukara halkın vergileriyle en üst düzey yaşam standartlarını yaşamaktalar 
Böyle bir demokrasi Yönetimi tek adama tüm devletin adan zeye her şeyi teslim edilmiş yönetiliyor ama asla yönetilmeyen 
bir ülke konumuna düşürülmüştür 
Din: kulla allah arasındaoluştırulan bir inanç be ibadet ar acıdır amacı hak dinlediğimiz semavi dinler 
1- Yahudilik 
2-hırıstiyanlık 
3-İslamiyet Müslümanlık 
Bu dilerim ortak smacı insanlığa doğruyu dürüstlüğü sevgiyi kardeşliği dostluğu eşit kazanç ve eşit paylaşımı göstermektir 
Müdlüman aleminin kullandığı gibi müslümanlar cennete diğer dinlete Nesip yaşayanlar cehenneme  söylemi ise biret 
safsatadır uydurmadır 
Mafya:kelimesi Fransızcadan dilimize çevrilmiş yasa Dışı örgütlenme denektir Sicilya lehçesinde de mafya maffiya olarakta 
telefiz edilir

devamı simgedergi.com.‘ da...
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TÜİK’ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
GÜNDEM

devamı aa.com.tr‘ de...                                                                                            

Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurumun, program kapsamında 
yer alan araştırma sonuçlarının, “Haber bültenleri, bülten tabloları ve istatistiksel tablolar” ile “Merkezi Veri 
Dağıtım Uygulaması (MEDAS)” olmak üzere 2 farklı platformda eş zamanlı olarak kullanıcılara sunulduğu 
ifade edildi.

Kurumun internet sayfasında bugün saat 10.00’da yayınlanan “Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021” haber bül-
teninin de aynı şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada, haber bülteni, bülten tabloları ve istatis-
tiksel tablolarda herhangi bir sorun bulunmadığı vurgulandı.

Bülten tablolarından daha ayrıntılı ve bölge detayında verilerin yer aldığı MEDAS’a yüklenen veriler ile haber 
bülteninde yer alan veriler arasında tutarsızlık tespit edildiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yapılan incelemede, pandemi nedeniyle Türkiye genelinde 2021 Mayıs ayında uygulanan tedbirlerin TÜFE 
üzerindeki etkilerini araştırmak ve literatürde ‘Aktarım Etkisi (Carry Over Effect)’ olarak geçen, enflasyo-
nun takip eden aya aktarımını ölçmek amacıyla kurum içi yapılan analiz çalışması sonuçlarının MEDAS veri 
tabanına sehven aktarıldığı belirlenmiştir. TÜFE hesaplamalarında ay genelinde oluşan ‘ortalama fiyatlar’ 
kullanılmakta iken sehven veri tabanına atılan ve aktarım etkisini ölçmeyi amaçlayan çalışmada ise ‘son gö-
zlenen fiyatlar’ (günlük fiyat derlenen maddeler için son gün fiyatı, haftalık fiyat derlenen maddeler için son 
hafta fiyatı, iki dönem fiyat derlenen maddeler için ikinci dönem fiyatı) kullanılmıştır. Etki analizi sonucunda 
bulunan ve sehven veri tabanına aktarılan aylık yüzde 1,44 değeri ile haber bülteninde yer alan aylık yüzde 
0,89 değeri arasındaki fark, sepette yer alan maddelerin fiyatlarında haziran ayında hiçbir değişiklik olmaması 
durumunda takip eden aya aktarılacak katkı tahminini ifade etmektedir. Yaşanan aksaklığa ilişkin çok kısa bir 
süre içerisinde harekete geçilerek doğru veri MEDAS uygulamasına yüklenmiştir. Konuyla alakalı idari süreç 
başlatılmıştır.”
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Tarımsal girdi fiyat endeksi martta arttı
GÜNDEM

devamı aa.com.tr‘ de...                                                                                            

Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks martta bir önceki aya göre yüzde 1,33, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,03, geçen 
yılın aralık ayına göre yüzde 4,76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,7 yükseldi.
Ana gruplar itibarıyla martta bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,29, 
tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,51 arttı.
Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 20,65, tarımsal yatırıma katkı 
sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 23,37 artış gösterdi.
Alt gruplar
Yıllık en fazla artış yüzde 39,13 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 33,01 ile 
çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 30,89 ile makine bakım masrafları izledi.
Buna karşılık, martta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 4,8 ile 
tohum ve dikim materyali, yüzde 9,83 ile veteriner harcamaları ve yüzde 11,33 ile tarımsal ilaçlar oldu.
Aylık en fazla artış yüzde 4,95 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü.
Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,86 ile makine bakım masrafları ve 
yüzde 3,43 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt 
gruplar, sırasıyla yüzde 0,69 ile malzemeler ve yüzde 0,96 ile hayvan yemi olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,69 ile enerji ve yağlar oldu.

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 7’lik performansla Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
Ticaret Bakanı Muş: İhracatımız, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüzde 7 büyüme memnuniyet verici
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Yap-ma Psikolojisi

Çoğumuz hayatımızda birçok kez kendimize şunu asla yapmayacağım deyip 
de tam tersi bir durumla karşılaşmışızdır. Birçok kez diyet yapmış; sakın o çikolatayı 
yeme diyen iç sesimize ‘tamam’ derken, kendimizi çikolatalı bir şeyler yerken 
bulmuşuzdur. Dışarıdan gelen sesler için de durum böyledir. Üniversite sınavına 
hazırlanırken ebeveynlerimiz ‘fazla TV izleme, telefonla konuşma, dışarı çıkma vs 
ders çalış, test çöz’ derken biz tam tersini yaparken bulmuşuzdur kendimizi. Sanki 
içimizde bizi tetikleyen bir ‘yap-ma psikolojisi’ vardır. 
Bir yerde okumuştum. ABD’de lise düzeyinde bir okulda gençlerin çoğu kurallara 
uymayan, okul ve öğretmenlerine karşı davranışlar geliştiren, akranlarıyla ve hatta 
hemen herkesle çatışma yaşayan bir gruptan bahseder. Okul ne yaparsa yapsın, ceza 
ya da ödül mekanizması bu çocuklarda işe yaramaz. Sonunda okul bir veli toplantısı 
düzenler. Bu öğrencilerin velileri gelir. Öğretmen, velilerin kendilerini tanıtmalarını 
bitirmelerini bekledikten sonra durumu özetler ve bir soru sorar. Olumsuz bir ifade 
kullanmadan, yanlış park edilen aracın sahibini uyarmalarını ister. 
Cevaplar  gelmeye başlar :
-Hey! buraya park edemezsin. ( Olumsuz ifade)
- Yanlış yerde duruyorsun. Park yasak!! (olumsuz)
- Burada park yapılmaz. (olumsuz ifade)

Olmaz, yapamazsın vs diyerek her cümle bir şekilde olumsuz ifade içermektedir. 
Herkes merakla cevabı bekler. Öğretmen, ‘lütfen, arabanızı şu tarafa park edin’ der. 
Veliler bu kadar basit bir cevabı bulamamalarını anlamaya çalışırken. Öğretmen, bakın bilinçli yapmasak da 
çocuklarımıza yaklaşımımız, söylemlerimiz de böyle olumsuz ifadeler içeriyorsa; onlar da karşıt tepki geliştirebilir. 
Bir süre sonra yap-ma pisikolojisi geliştiren gençler artık çevrelerinden gelen komutlara da duyarsızlaşabilirler. 
Bazen çok uzakta aradığımız cevap aslında yanı başımızda duruyordur. Şunu yapma, bunu yeme, orada durma vs 
derken bunların karşımızda nasıl bir algı yarattığını fark edemeyiz. 
İçten ya da dıştan gelse de bu ses eğer içinde olumsuzluk barındırıyorsa onu gerçekleştirmekte zorlanabiliriz. 
Çocuklarımıza da bir şey yaptırmak istiyorsak, önce olumlu bir cümleyle başlasak.. 
Örneğin, 
- Tabağını bitirmeden masadan kalkma yerine; lütfen yiyebileceğin kadar al, istersen tekrar alabilirsin. 
- Ödevlerini bitirmeden TV izleyemezsin, ipad, ps oynayamazsın; yerine önce ödevlerini tamamla ki oyuna 
daha fazla zamanın kalsın.
- Kahvaltını çabuk ye, servisi kaçıracaksın; yerine daha erken yemeye başla ki rahat bir şekilde servis saatine 
yetişebilesin. 
- Test çöz! bak zaman daralıyor,sonunda üzülen sen olacaksın! yerine planlı ve düzenli çalışman seni hede-
flerine daha çok yaklaştırır. 

Bu örnekleri kendimiz için de çoğaltmamız mümkün. Hepimizin duymaktan hoşlanmadığı olumsuz içerikli 
ifadeler yerine olumlu ifadelerle yer değiştirdiğinde o eylemi yapmak artık bize de karşımızdakine de daha kolay 
gelecektir. 
Ne dersiniz, bugün kendimize, sevdiklerimize, çocuklarımıza olumlu birkaç cümleyle başlasak; Hayat ve cüm-
leler de daha kolay olmaz mıydı? 
Sevgiler

Gözde USLU 

İÇİMİZDEN

GÖZDE USLU

REHBER ÖĞRETMEN
FİLOLOG / SOSYOLOG
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KÜTAHYA BELEDİYESİ VERGİ REKOTRMENLERİ LİSTESİNDE
Kütahya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü iktisadi işletmesinin 2019 yılı 
Kütahya kurumsal vergi rekortmenleri ilk 100 listesine girmesinden dolayı emeği 
geçen personele, Belediye Meclis Toplantısında teşekkür belgesi verildi.
Kütahya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü iktisadi işletmesi 2019 yılı Kü-
tahya kurumsal vergi rekortmenleri ilk 100 listesine girmeyi başardı. İşletmenin 
vergi rekortmenleri listesine girmesinde emeği geçen personele Haziran ayı Beledi-
ye Meclis toplantısında teşekkür belgesi verildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık 
personele teşekkür belgelerini vererek, “Gösterdiğiniz performans hem sizlere hem 
bizlere hem de şehrimize katkı oldu. Tüm personeli tebrik ediyorum ve emeklerine 
sağlık diyorum” dedi.

İÇİMİZDEN

Prof Dr. Alim IŞIK

Kütahya
Belediye Başkanı
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ULUSLARARASI BASIN FEDERASYONU VE SİMGE DERGİSİ
HEYETİNDEN KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI Sayın Prof Dr. Alim IŞIK ‘ a 

ANLAMLI ZİYARET

GÜNDEM

Yapılan ziyarette karşılıklı fikir alış verişi yapıldı yerel basın açısından ileriye dönük 
projelerle ilgili önerilerde bulunuldu.
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İÇİMİZDEN

MALİYET TASARRUFLARI ALGISI; KATILIMCI BÜTÇE UYGULAMASI

GÖZDE DOĞAN

BİLİM UZMANI

Katılımcı demokrasi, yerelleşme sürecinde karar alma eylemlerinde yeni 
bir boyuttur. Katılımcı demokrasi ile şekillenen yerel toplumun en küçük 
yapı birimi olan vatandaşın bütçe görüşmelerine ya da kamu kaynaklarının 
tahsisine direkt ya da bağımsız -bir birey- olarak katılması söz konusudur. 
Katılımcı bütçe, genellikle yerel yönetim birimlerinin yerel halkın katılımı 
ve talepleri doğrultusunda oluşturulan bir bütçeleme sürecini ifade ederk-
en yerel halkın ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilen harcamaların belirlendiği 
bir süreç olarak da ifade edilmektedir. Katılımcı bütçe uygulaması, bi-
reyler, belediye çalışanları ve bürokrasi kesiminde duyulan ve bilinen 
bir kavram olmadığı için çoğu zaman ön yargılara maruz kalmaktadır. 
Vatandaşlarımızın ‘HAKKI’ olan katılım mekanizmasında kendilerini yerli 
değil yabancı hissettikleri bir alandır.

Katılımcı bütçe sürecinden kısaca bahsedelim; Belediye bütçeleme sürecinde 
bütçe oluşturulmadan önce bir sonraki yıl bütçesi için harcama tahminleri 
oluşturulur. Bu harcama konuları içinde kenti ilgilendiren faaliyetlerin ne 
kadarının halk ile birlikte istişare edilerek oluşturulduğu konusu katılımcı bütçe 
kavramı ile ilişkilendirilir. Yerel yöneticiler, A mahallesinin gönüllü vatandaşları 
ile bir araya gelerek mahallenin ihtiyaç duyduğu yerel hizmetler konusunda 
toplantı düzenlerler proje geliştirebilirler, proje teklif edebilir, beyin fırtınası ya-
pabilirler. 

Örneğin, A mahallesinde harcama önceliklerini belirleyen vatandaşlar bu süreci mahalle meclisleri, mahalle 
kurulları, kent konseyleri gibi birimlerde yürütebilirler. Bu süreç, kendi içinde farklı opsiyonlarda ve farklı 
paydaşlarla sürdürülebilir. Toplantı sonucunda arzu edilen hizmetler bir rapor haline getirilir. Yerel yöneticilere 
sunulan bu raporla yerel mali birimlerin öngörüleri üzerine bir sonraki yıl bütçesine eklenebilecek projeler ve 
tahmini maliyetler ile birlikte bütçeye eklenebilmektedir.

Maliye disiplini kapsamında değerlendirilmesi gereken durumda katılımcı bütçe ile belirlenecek proje ya da kamu 
hizmetleriyle maliyet tasarruflarının sağlanmasıdır. Burada, belediye başkanlarının konuya yönelik eğitimi ve 
farkındalığı ile belediye bütçesinde maliyet tasarruflarına hizmet edeceği hususu önemsenmelidir. 
Bu maliyet tasarruflarına örnek verelim; belediyelerin sosyal sorumluluk ya da harcama kalemleri içinde yer alan 
barınak mama masraflarının finansmanı, geri dönüşüm sistemleriyle gerçekleşebilir... Geri dönüşüm sistemleri-
yle mezbahalardan ve çöplerden elde edilen atık besinlerin preslenip yaş mamaya dönüştürülmesi bir maliyet 
tasarrufu örneğidir. Bunlar çoğaltılabilir; güneş panelleri, yağmur hasadı çalışmaları .. Örnekler fazla, kilit nokta 
ise tüm bunların yöneticiler tarafından bilinmesi, bilinçli bir düzeyde hayata geçirilme çabalarıdır. Aksi halde 
Türkiye’nin en büyük demokratik kırılma sorunu olan yöneticilerin merkeziyetçi yönetim içinde tipik muhafaza-
kar maliyeci bakış açısıdır. Bu bakış açısı içinde dirençleri sahada hissediyoruz. Önce bu direncin kırılması, daha 
sonra katılımcı bütçe uygulamasının hayata geçirilip ardından da maliyet tasarrufları sağlanmalıdır. 
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İÇİMİZDEN
ANA HATLARIYLA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE BAKIŞ

Av. Arb. Sahir YILMAZ

Yazar

11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca “İstanbul 
Sözleşmesi” olarak anılmakta olan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve 24 Kasım 2011 tarihinde de TBMM’de  247 vekilden 
246’sının kabul oyu, 1 vekilin çekimser  oy vermesi ile bahse konu insan hakları 
sözleşmesini “onaylayarak”, parlamentosundan geçiren ilk ülke  Türkiye olmuştur. 
İstanbul Sözleşmesi’nin beş temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi 
şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, 
suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında etkili 
işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi, kadına karşı şiddeti bir insan hakkı 
ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzen-
lemedir. 

Sözleşme ağırlıkla kadına yönelik şiddeti önleme amacı gütse de Madde 2’de 
belirtildiği üzere hane halkının tüm üyelerini kapsamaktadır. Buna göre Sözleşme 
sadece kadınlara yönelik değil çocuklara karşı şiddet ve çocuk istismarının önlen-
mesini de amaçlamaktadır.

26. Madde bu kapsamda belirlenmiştir ve maddeye göre taraf devletler şiddet mağduru olan çocukların haklarını
korumalı ve yaşanan menfi duruma karşı yasal düzenlemeler ile psiko-sosyal danışmanlık hizmetleri sağlamalı, 
önleyici ve koruyucu tedbirler almalıdır. 37. Madde ise çocuk yaşta evliliği ve zorla evlendirmelerin suç sayılması 
için yasal dayanaklar oluşturulması yükümlülüğünü belirtmektedir. 
2020 Şubatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sözleşme’nin gözden geçirileceği gün-
deme getirilmiş olup, aynı dönem ve sonraki süreçte bazı muhafazakâr yayın organlarında ve dini cemaatlerde 
sözleşmenin “Türk aile yapısını bozduğu”, “Eşcinselliğe yasal zemin hazırladığı” yönünde yayın ve propagandalar 
yapılmaya başlanılmış ve bu tartışmaların yaşandığı sırada Emine Bulut ve Pınar Gültekin gibi birçok toplumsal 
etkisi olan kadın cinayetlerinin işlenmiş olunması üzerine ülkemizde “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” kampanyası 
başlatılarak kitlesel protestolar düzenlenmiştir.
Sözleşmeyi destekleyenler, muhalif olanları Sözleşmedeki maddeleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirerek 
manipüle etmekle suçlamaktadırlar. Avrupa Konseyi de Kasım 2018’de yayımladığı basın bildirisiyle “sözleşmenin 
açık bir şekilde belirtilmiş amacına” rağmen aşırı muhafazakâr ve dini grupların çarpıtılmış anlatıları dillen-
dirdiklerini belirterek, bu çerçevede sözleşmenin yalnızca kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önleme amacı 
taşıdığını, belirli bir yaşam ve kabulleri empoze etmediği ve özel yaşam biçimlerine müdahale etmediği belirtilmiş, 
ayrıca sözleşmenin kadın-erkek arasındaki cinsel farklılıkları sona erdirme hakkında olmadığı, hiçbir maddede 
kadın ile erkeğin “aynılığına” ima olmadığını ve sözleşmede aile tanımının yapılmadığına ve bu konuda herhangi 
bir yönlendirme ve teşvikte bulunulmadığına dikkat çekmiştir. 
20 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sözleşme’nin Türkiye bakımından 
feshedilmesine karar verilmiştir. Türkiye tarafından Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne 22 Mart 2021 tarihinde 
fesih bildirimi ulaşmış ve Genel Sekreterlik bu feshin 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurmuştur. 
Geri çekilme kararı, Türkiye’deki muhalefet partiler, yabancı devlet liderleri, Avrupa Konseyi, STK’lar ve sosyal 
medya da dahil olmak üzere hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok kesim tarafından eleştirilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da, 21 Mart 2021 tarihinde yaptığı resmi açıklamada çekilmenin sözleşmenin 
80. maddesine uygun olarak yapıldığını, sözleşmeden çekilme nedeninin de İstanbul Sözleşmesinin, Türkiye’nin
toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle 
edildiğini ve çekilme kararının buna dayanarak alındığını açıklamıştır.
Bazı hukukçular tarafından da, uluslararası anlaşmaları onaylama hakkı Anayasa’nın 90. maddesine göre 
TBMM’ne ait olduğu için usulde paralellik ilkesi gereğince bu anlaşmalardan çekilirken de TBMM’nin çekilmeye 
yönelik kanun çıkarması gerektiği görüşü ileri sürülmektedir.
AV.ARB.SAHİR YILMAZ
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Beyaz Saray: Biden, 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk denizaşırı ziyareti 
kapsamında bu ay İngiltere, Belçika ve İsviçre’ye gideceğini belirtti.
Biden’ın söz konusu ziyaret çerçevesinde ABD’nin ittifakları yeniden tesis etme, Transatlantik ilişkileri canlandırma 
ve diğer müttefik ve ortaklarıyla yakın iş birliği içinde olma taahhüdünü vurgulayacağını aktaran Psaki, Biden’ın 
10 Haziran’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geleceğini kaydetti.
Psaki, Biden’ın 11-13 Haziran’da İngiltere’nin Cornwall kentinde düzenlenecek G7 Zirvesine katılacağını belir-
terek, Biden’ın burada kamu sağlığı, ekonomik iyileşme, iklim değişikliği gibi konuları vurgulayacağını ve ikili 
görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı.
Biden’ın 13 Haziran’da Windsor Sarayı’nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geleceğini aktaran Psaki, bu 
görüşmenin ardından Biden’ın NATO Zirvesi için Belçika’nın başkenti Brüksel’e döneceğini kaydetti.
14 Haziran’da NATO liderlerinin gelecek tehditleri nasıl karşılayacakları ve etkili yük paylaşımı konusun-
da istişarelerde bulunacağını belirten Psaki, “Biden, birçok ikili ve bölgesel meseleyi ele almak için Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek.” ifadesini kullandı.
Biden’ın son durağı Cenevre
Psaki, Biden’ın 15 Haziran’da Brüksel’de ABD - Avrupa Birliği zirvesine katılacağını ve Belçika Kralı Philippe ve 
Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile bir araya geleceğini kaydetti.
Biden’ın 16 Haziran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Brüksel’den İsviçre’nin Cenevre 
kentine geçeceğini aktaran Psaki, Biden’ın burada da İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ve İsviçre 
Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüşeceğini bildirdi.

GÜNDEM
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İÇİMİZDEN
COVİD 19 ‘ DE MUHASEBECİLERİN DURUMU

Yaşar ERDOĞDU

Yazar

1989 yılında Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali 
Müşavir meslek yasası çıktığında önemli ticari ve mesleki bir olgu oluşturuldu. 
Şöyle ki;  açıkladığım meslekler yokken ciddi anlamda Vergi Daireleri ile vatandaş 
arasında sorunlar yaşanırdı.  Bu sorunlar hem vatandaşın hem de devleti karşı 
karşıya getirirdi. Çünkü meydana gelen karışıklık vatandaşın doğru bir şekilde bey-
anname verme olasılığını ortadan kaldırırdı. Vergi Daireleri de sürekli vatandaşla 
karşı karşıya gelir, sağlıklı ve zamanında vergi toplayamazdı. 
Yukarıda belirttiğim 3568 sayılı SM, SMMM ve YMM meslekleri çıktığında bu 
meslek mensupları Vatandaşla Devlet arasında gerek vergi usul kanunu yönünden 
(213 sayılı yasa) , gerek SGK  (5510 sayılı yasa) yönünden ciddi bir düzen 
oluşturmuştur. Hem Devlet verilen sağlıklı beyannamelerle alacağını tam olarak 
almış, hem de vatandaş devlete olan borcunu ve ödevlerini iyi öğrenmiştir.
1989 yılından bu zamana kadar Vergi ve SGK da beyana dayalı olan çok çeşitlilik 
oluşturulmuştur. Bunu vatandaşın yani şahıs işletmelerinin, sermaye şirketleri olan 
anonim ve limitet şirketlerin, yada şahıs şirketi olan kolektif vb. olan şirketleri 
meslek mensupları olmadan ne KDV beyannamesini, ne muhtasar beyannamesini, 
ne geçici vergi beyannamesini, ne yılık gelir vergisi beyannamesini, ne kurumlar 
beyannamesini, ne BA BS beyannamelerini, ne poşet beyannamelerini zamanında 
ve düzgün vermeleri mümkün değildir. Bütün bu beyannameleri muhasebeciler 
vermektedir.

                 11.03.2020 tarihinde ülkemizde COVİD 19 virüsü ortaya çıktığında, muhasebeciler elemanlarıyla birlikte 
çıkış tarihinden bu zamana kadar ofislerinde çalışmaya devam ettiler. Devletimiz zaman, zaman esnafa vermiş 
olduğu yardımların hiçbirisinde muhasebecileri dikkate almamıştır. Muhasebeciler zaten tahsilatta ciddi anlamda 
zorlanmakta iken, alacaklarını alamamaktayken bu COVİD 19 sürecinde bu daha da artmıştır. Birçoğu elemanına 
ücret ödeyemediği gibi, ofis kirasını da ödeyememiştir. Kredileri ve borçları ödeme gücünü çoktan aşmıştır. 
               Uygulanan sokağa çıkma yasaklarında ve tam kapanmada muhasebeciler elemanlarıyla birlikte yine ofisler-
inde çalışmışlardır. Yukarıda belirttiğim beyannameleri zamanında vermişlerdir. Yani Devlete gelir sağlamışlardır. 
Faaliyetlerine izin verilmeyen işletmelerin de yine muhasebe hizmetlerini yapmışlar, ancak onlar faaliyette 
bulunmadıkları için muhasebecilere ücret ödememişlerdir.  Bütün bu aksaklıklar Türkiye de faaliyet gösteren ve 
serbest çalışan muhasebecileri son derece mağdur etmiş, ekonomik durumlarını da iyice bozmuştur. Bu durumun 
yetkililerce dikkate alınarak kamu görevi yapan vatandaşla devlet arasında önemli bir köprü olan mesleki faaliyeti 
ile kamu yararı sağlayan muhasebecilerin, yapılan hibe ve yardımlardan faydalanması için yetkililerin bu duruma 
duyarlık göstereceğini düşünüyorum. 
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İÇİMİZDEN
OBEZİTE CERRAHİSİ YANLIŞLARI ve DOĞRULARI

Cerrahi alandaki teknolojik gelişmelerle birlikte obezitenin tedavisinde de cerrahi 
önem teşkil etmeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda tedavi seçenekleri arasında 
önemi artmıştır. Bunun en önemli sebebi kilo verdirmede etkin olmasıdır. Ancak 
Ülkemizde ve dünyada yetersiz bilgilendirme sebebiyle toplumda ciddi bir bilgi 
kirliliği vardır. Bu yazımda günlük hayatta hastalar tarafından sıkça yönlendirilen 
sorular ve cevaplarına değineceğim. Yanlış bilgiler ve sorular daha sık olduğu için 
öncelikle onlara değineceğim.

YANLIŞLAR:
Herkes Obezite ameliyatı olabilir: 
Günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız yanlış bilgilerden bir tanesi. Bunun 
cevabı; ilk olarak vücut kitle indeksine bağlı. Vücut kitle indeksi kilonun boyun 
karesine bölünmesi ile hesaplanır veya internette kolaylıkla bulabileceğimiz 
otamatik hesaplama tablolarıylada hesaplanabilir. Vücut kitle indeksi 40’ın 
üzerinde olanlar veya 35-40 arasında olup eşlik eden obezite kaynaklı 
(Hipertansiyon, Diyabet, Kalp Hast, v.b.) ek hastalığı olanlar cerrahi için adaydır. 
Bu indeksi sağlamayan kişiler 18- 65 yaş aralığında olmayanlar, ek hastalıkları 
nedeniyle anestezi riski olan kişilerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerekir. 
Herkese aynı ameliyat yapılabilir:  
Bu soru özellikle akrabası veya komşuları ameliyat olup güzel sonuçlar alan 
hastaların yönelltiği sorudur. Ameliyat seçimi yapılırken hasta kaynaklı faktörler 
( Hastanın yaşı, Vücut kitle indeksi, Ek hastalık, Mide Reflüsü, v.b) oldukça önem 
arz etmektedir. Çok olumlu sonuçlar aldığımız cerrahi tipi eğer hasta iyi 
değerlendirilmeden uygulanırsa çok ciddi sorunlara yol açabilir. Hekim cerrahi 
tekniğini belirlerken klinik tecrübesi, hasta faktörlerini dikkate alarak karar verir. 
Obezite ameliyatı olursam ölürüm: 
Obezite ameliyatı olan hastaların çoğunda bu kaygı bulunmakta. Ameliyat için 
gelen hastaların büyük bir kısmı büyük bir çaba ile yakınlarını ikna ederek 
ameliyat olmakta. Teknolojik gelişmelere ragmen dünya genelinde ne yazık ki 
ameliyat sürecinde hastalar hayatını kaybedebilmekte. Obezite cerrahisinde de 
diğer ameliyatlardan farksız olarak anestezi kaynaklı veya cerrahi kaynaklı 
sıkıntılar yaşanabilmekte. Ancak bu durum sanılanın aksine çok yüksek oranlarda 
değil. Ayrıca obezite cerrahisi sonrası kişiler hayatlarını olumsuz etkileyen kronik 
hastalıklarından kurtularak kaliteli ve sağlıklı yaşan sürmekteler ve buna bağlı 
beklenen yaşam süreleri uzamaktadır.

Obezite cerrahisi estetik amaçlı yapılan bir ameliyattır: 
Hastaların büyük bir kısmı sosyal sorunlar nedeniyle üzerlerine yük olan dış 
görünüşlerinden kurtulmak maksadıyla ameliyat için başvurmaktadır. Ancak 
hekim gözüyle süreci değerlendirdiğimizde bizim önceliğimiz hastaları obezitenin 
sebep olduğu vücuttaki zararlı etkilerden korumak. Tabiki estetik kazanç çoğu 
zaman ikinci önceliğimiz olmuştur.

Mide Botoksu, Mide Kelepçesi, Mide Balonu kilo verdirmede cerrahi kadar etkin: 
Mide kelepçesi popular obezite seçenekleri arasındaydı ancak cerrahi sonrası 
yaşana sorunlar ve hastaların yeterli kilo verememesi veya tekrar kilo alması gibi 
sorunlar nedeniyle neredeyse tamamen bırakıdı. Endoskopi eşliğinde...

Devamı simgedergi.com.tr'de...

DOÇ. DR.ALPER YAVUZ

YAZAR
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ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, deniz salyalarını takip için Mar-
mara Denizi’nde seyrüseferde

GÜNDEM

devamı aa.com.tr‘ de...                                                                                            

Ankara
Marmara Denizi’nde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj) oluşumunu araştırmak üzere seyrüfeser 
halindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün araştırma gemisi Bilim-2 ile toplanan bilimsel veriler, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının 4 Haziran Cuma günü düzenleyeceği çalıştayda sunulacak.
Bakan Kurum: 6 Haziran’da ‘Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaşacağız 
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı: Marmara Denizi’nde balık ağlarının gözleri Müsilaj nedeniyle kapanmış du-
rumda
Denizlerdeki tehlike ‘müsilaj’ suyun altında varlığını sürdürüyor
Bilim insanları müsilaj oluşumunun Marmara Denizi’ne etkilerini araştırıyor 
Marmara Denizi’nin birçok noktasında, şubat ayından bu yana, canlı organizmaların en basit şekilde artık 
yaşamayan organik atığı olan salya oluşumlarının görülmeye başlanmasının ardından gözler, bilim dünyasının 
bu konudaki çalışmalarına çevrildi.
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün seyrüseferdeki Bilim-2 araştırma gemisi de Marmara’yı komaya sokan 
deniz salyası oluşumunu yerinde takibe aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü 
koordinasyonunda, 2017’den bu yana yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) 
Projesi’nde görev alan ve salya oluşumları ile ilgili Bilim-2 Gemisi’nden gelen verileri analiz eden Enstitü 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Bakanlığın, büyük bir özveri ve deneyimli uzmanları ile MARMOD Projesi’ni destekleyip, dikkatle takip ettiğini 
dile getiren Yücel, Marmara seferinin ayrıca DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve 
TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından desteklendiğini kaydetti. Doç. Dr. Mustafa Yücel, 
böylece, son teknoloji oşinografik ölçüm platformları ve sensörler ile Marmara’nın en derin noktalarından veri 
toplanmasının mümkün olacağını ifade etti. Yücel, ana hedefinde, “Marmara’yı kurtarmak için deniz-bilim 
ve veriye dayanan çözüm önerileri sunmak” olan MARMOD Projesi’nin, Marmara Denizi için ortak bir veri 
tabanı oluşturulması, oksijen seviyesinin belirlenmesi gibi öncelikli hedeflerinin bulunduğunu anlattı.
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Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu 
yaz olacak

GÜNDEM

devamı aa.com.tr‘ de...                                                                                            

Koca, her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit olunduğunun 
altını çizerek, “Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vaka sayıları, 
hasta sayıları ve kayıplarla derin izler bırakarak tecrübe ediyoruz. Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde 
sosyalleşmedikçe tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Kapanma dönemlerinin salgının akut problemlerinin yönetimi açısından çok önemli rolü olduğunun altını 
çizen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak uzun vadede bıraktığı sosyal ve psikolojik etkiler ise kesinlikle göz ardı edilmemeli.

Kısıtlama dönemlerinde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini acele ederek, bir anda eski normallerimize 
dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz. Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak 
da virüsün halen aramızda dolaşımda olduğunu unutmamalıyız.

Kademeli normalleşme döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını, daha ağır bedeller 
ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan 
çıkarmayalım. Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Kendi tedbirimizi 
alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak.” 
“Aşı adayımızın son testleri yapılmaktadır”
Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükünün de yorduğunu ifade eden Koca, “Aşı programının başarıyla 
ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil, daha güzel günlerden 
bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemlerimizden de çıkaracağımız görünür 
oldu. Bunu başarıyla hayata geçirebilmek için sizden tek bir yeni talebim var: Lütfen aşı sırası gelen 
vatandaşlarımız aşılarını olsunlar.” diye konuştu.
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İÇİMİZDEN

Tuvalar veya Tıvalar Rusya’nın Tuva Cumhuriyeti’nde ve Moğolistan’ın 
kuzeyinde yaşayan bir Türk halkıdır. Dilleri Türk dilleri’nin Sibirya grubu’na 
ait Tuvaca’dır.
Genel Bilgiler
Başkent Kızıl ve Moskova arası 4668 km’dir. Büyük şehirleri ve sanayi merke-
zleri: Kızıl, Ak-Dovurak (Ak-toprak), Şagonar, Çeder’dir. Yer altı kaynakları, 
altın, demir, asbest, kömür ve başka hammaddeler. Büyük kaplıcaları ve ça-
mur kaplıcaları mevcuttur. Tahıl bitkileri ve yem bitkileri vardır. İnek, meri-
nos koyun ve keçi ile birlikte gücünden faydalanmak için at yetiştirilir. Ülke 
coğrafyasının çoğunluğu ormanlar, dağlar ve bozkırlardan meydana gelir. 
Ülkenin esas halkı olan Tuva Türkleri, Geniş Türk Dili’nin bir dalı olan Tuva 
Türkçesi ile söyleşirler.
Tuvaları geçim kaynakları göz önüne getirilirse tipik olarak iki gruba ayrılır:
Batı’da: Bozkır bölgelerinde tarım ve büyük-küçük baş hayvancılıkla 
uğraşanlar.

Doğu’da: Tayga bölgesinde, avcılık ve Ren geyiği-sürü besiciliği yapanlar.
NAZİLERİN BÜYÜK KORKUSU :  TUVA TÜRKLERİ
Sibirya’da yaşayan Tuva Türklerinin, İkinci dünya savaşında savaştığı Nazi birliklerinin korkulu rüyası olduğu 
ortaya çıktı. Nazi birliklerinin, “Bu bizim savaşımız!” diyerek çatışmaya giden Türklerle, karşı karşıya gelmekten 
korktukları belirtildi.
Yaklaşık 2000 yıl önce Orta Asya’da, Güney Sibirya’da ve şimdiki Tıva topraklarında Hunlar, Türkler, Azlar, Çikler, 
Uygurlar, Kırgızlar ve diğer Türk Halkları yaşamışlardır.
Rusya Sibirya Federal Bölgesi
Başkent               :    Kızıl
Yüzölçüm            :    170.000 km2
Nüfus                   :    350.612 kişi
Orta Asya’da, Sibirya’da Yenisey nehri boylarında Yukarı Yenisey havzasında yer almaktadır. Tuva halkı Şaman ve 
Budist olup dili Türkçedir.
Rusya Savunma Bakanı Tuva Türk’ü  :   Sergey ŞOYGU
Rus ve Çinliler tarafından soykırıma uğramış Tuva Türklerinin Yaşam mücadelesi devam ediyor. Din olarak Gök 
Tengri ve Şamanizm, Tibet Budizmini bir arada yaşayan Tuva Türkleri 350.000 nüfusa sahiptir.
ONLAR ALMANLARI ESİR ALMIYORLARDI, ÖLDÜRÜYORLARDI.
21 Haziran 1941’de Nazi lideri Adolf HİTLER’İN Sovyetlere saldırmasından 1 gün sonra Tuva Cumhuriyeti de 
Almanya’ya savaş ilan etti. O dönem de Tuva Bağımsız Cumhuriyet idi. Tuvalılar savaşa katılmak için SSCB lideri 
Josef STALİN’E mektup yazarak, “Sizinleyiz, birlikteyiz. Bu aynı zaman da bizim savaşımız!” diyerek istekte bu-
lundu. “Askeri eğitimin ardından Tuva atlı birlikleri savaşa katıldı.” Nazi birliklerine saldıran Tuvalılara, Almanlar 
“Kara Ölüm” ( Der Schwarze Tod ) lakabını takmışlardır. “Onlar Almanları esir almıyor öldürüyordu” ifadelerini 
kullandılar.
KURTLAR BİLE İZLERİNİ BULAMIYORDU
Sovyet komutanları Tuvalıların gece geç saatlerde Alman birliklerine atlı saldırılar yaptığına dikkat çekti. Onların 
yakalanması için Almanya’dan getirilen özel kurt köpeklerinin işe yaramadığı ifade edildi. Üzerlerinde ayı, kurt, 
tilki derisinden hazırlanan avcı kıyafet ve ayakkabılar, kurt kemikleri ile “silahlanan” Tuva Türklerinin izini bu 
kokulardan dolayı özel eğitimli köpekler bulmakta zorlanıyordu. İfadesine yer verdi.

TUVA TÜRKLERİ

ZAFER ALTINKESER

YAZAR

devamı simgedergi.com.‘ da...
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Yüksek çözünürlüklü çokluortam arayüzü veya kısaca HDMI (İngilizce: 
High Definition Multimedia Interface ilk harflerin kısaltmasından oluşur), 
2002 yılında ses ve görüntü verilerini sıkıştırılmadan dijital olarak aktarmak 
için geliştirilmiş bir arabirimdir. HDMI; blu-ray disk çalar, HD-DVD disk 
çalar, bilgisayar, oyun konsolu, dijital uydu alıcısı gibi cihazları uyumlu ses ve 
görüntü cihazlarına bağlar. 
HDMI Spesifikasyonu 2.1 özelliklerinin öne çıkan özellikleri şunlardır:

Daha yüksek video çözünürlükleri, sürükleyici görüntüleme ve pürüzsüz hızlı hareket ayrıntıları için 8K60Hz 
ve 4K120Hz dahil olmak üzere bir dizi yüksek çözünürlüğü ve daha hızlı yenileme oranlarını destekler. Ticari 
AV, endüstriyel ve özel kullanımlar için 10K’ya kadar çözünürlükler de desteklenir. Dinamik HDR formatları 
da desteklenir ve bant genişliği kapasitesi 48 Gbps’ye kadar artırılır. Dinamik HDR desteği, bir videonun her 
anının derinlik, ayrıntı, parlaklık, kontrast ve daha geniş renk gamutları için ideal değerlerinde , sahne sahne 
ve hatta kare kare temelinde görüntülenmesini sağlar.

Ultra Yüksek Hızlı HDMI Kablosu, sıkıştırılmamış HDMI 2.1 özelliği desteği için 48G bant genişliğini 
destekler. Kablo ayrıca çok düşük elektromanyetik giriş (Electro-Magnetic Interference) emisyonuna sa-
hiptir ve HDMI özellikleri önceki sürümleriyle geriye doğru uyumludur ve mevcut HDMI cihazlarıyla 
kullanılabilir.

Gelişmiş ses dönüş kanalı (enhanced Audio Re-
turn Channel), bağlantıyı basitleştirir ve bird-
en çok bileşen keşfi ve ses optimizasyonu için 
daha fazla kullanım kolaylığı sağlar. 192kHz, 24 
bit ve sıkıştırılmamış 5.1 ve 7.1’e kadar en yeni 
yüksek bit oranlı ses formatlarını ve 32 kanallı 
sıkıştırılmamış sesi destekler. Sürükleyici çok 
boyutlu bir deneyim ve gelişmiş ses ayrıntısı ve 
derinliği için sinema kalitesinde sesi oturma 
odasında deneyimlemek artık her zamankinden 
daha kolay.

İÇİMİZDEN
HDMI  2.1 Yenilikleri

AYDIN ALTINKESER

YAZAR
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Deniz salyası Anadolu Yakası’nda bazı bölgelerde görülmeye 
devam ediyor

Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu fırlattı

GÜNDEM

Bostancı bölgesinde, özellikle suların durgun olduğu marinalarda yoğun biçimde görülen müsilaj, 
balıkçıların da işini zorlaştırıyor.

Kadıköy’de Kurbağalıdere’nin iç kesimlerine kadar ulaşan müsilajın oluşturduğu manzara ve kötü koku 
rahatsızlığa neden oluyor. Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında “deniz salyası” olarak da 
bilinen “müsilaj”, Anadolu Yakası’nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Deniz salyası Anadolu Yakası’nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
Deniz salyası Anadolu Yakası’nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
Rüzgarın ve deniz hareketlerinin etkisiyle farklı noktalarda yoğunlaşabilen müsilaj, doğaya zarar verdiği 
kadar çevre sakinlerini de rahatsız ediyor.

Ankara
Xinhua ajansının haberine göre, “Fıngyun 4B” adı verilen uydu, Long March-3B roketi ile Çin’in Siçuan 
eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.
Fırlatılışın ardından uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Yeni nesil uydu; hava tahmini, analizi, çevre ve afet izleme çalışmalarında kullanılacak.
Uydunun faaliyetleri Çin Meteoroloji İdaresi tarafından yürütülecek.
Fıngyun 4B, Aralık 2016’da fırlatılan Fıngyun 4A uydusu ile meteorolojik gözlem ağı oluşturacak.
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Kendine özgü bir şiir dünyası kuran anlatıcı şair: Edip Cansever

GÜNDEM

İstanbul
Tam adı Ömer Edip Cansever olan şair 8 Ağustos 1928’de İstanbul’da dünyaya geldi. Edebiyata çocuk 
yaşlarından itibaren ilgi duyan Cansever, 13 yaşında ilk şiirlerini kaleme aldı.
Şiirleri 1944’te İstanbul dergisinde yayımlanmaya başlayan usta şairin eserleri, sonraki yıllarda da birçok 
edebiyat dergisinde yer buldu.
Şiirlerini Ahmet Hamdi Tanpınar’a gösterme fırsatı bulan Cansever, 1946’da İstanbul Erkek Lisesi’nden 
mezun oldu. Yüksek Ticaret Okulu’nu yarıda bırakan Cansever, Kapalıçarşı’da babasından kalan dükkanda 
halı ve antika eşya ticareti yapmaya başladı.
Edip Cansever, Yücel, Fikirler, Edebiyat Dünyası ve Kaynak dergilerinde çıkan ilk gençlik şiirlerini 
topladığı “İkindi Üstü” kitabını 1947’de okuyucuyla buluşturdu. Usta şair, 1951’de arkadaşlarıyla “Nokta” 
dergisini çıkarmaya başladı.
Şairin daha sonra İkinci Yeni’ye bağlanacak şiir yaklaşımının ilk ipuçlarının ortaya çıktığı ikinci eseri “Dir-
lik Düzenlik” 1954’te yayınlandı.
Şiirinin temellerini atan “Yerçekimli Karanfil” adlı kitabını da 1957’de çıkaran şair, bu kitabında söz dizi-
mini ve çağrışım düzenini bozarak, özgün bir şiir dili ortaya çıkarmayı amaçladı.
“Kendine özgü bir şiir dünyası kurdu”
“Yerçekimli Karanfil” adlı kitabında kendine özgü bir şiir dünyası kuran ve 1958’de Yeditepe Şiir 
Armağanı’nı alan şair, TRT’de yayımlanan Edebiyat Dünyası programında, kendisinin “anlatıcı bir şair” 
olduğunu söylemişti.
Cansever bu programda “Her şairi bir öteki şairden ayıran birtakım özellikler vardır. Bu özelliklerden biri 
ya da birkaçı ağır basar. Bu ağır basan özellikler de genel olarak kişiliği belirler. Benim anlatıcı tavrım, 
şiirin sınırlarını geçmeden ortaya konmuş bir anlatıcı biçimidir.” ifadelerini kullanmıştı.
Şair Cansever, 1958’de “Yerçekimli Karanfil” ile Yeditepe Şiir Armağanı’nı, 1977’de “Ben Ruhi Bey Nasılım” 
ile Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü’nü, 1981 yılında ise “Yeniden” ile Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne değer 
görüldü.
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İÇİMİZDEN

ELVEDA TANIK

E.EMNİYET MÜDÜRÜ

PEKER’İN İDDİALARINA...SUSPUS OLAMAZ!...
Ortalık toz duman olmuş ama konuşması gereken yetkililerden hiç ses yok... Sanki 
gözleri kör kulakları sağır gibi...bu durum garip değil mi?

Organize suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Sedat Peker; yayınladığı videolarda 
birçok kişi hakkında çeşitli suçlamalarda bulunuyor... Üzücü olan, suçladığı kişilerin 
şu anda   ve geçmişte devletin üst seviyesinde görev yapan kişilerin olmasıdır...

Mehmet Ağar ile AKP’den Milletvekili seçilen oğlu Erhan Ağar’dan tutun da, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, yeğeni Sadık Soylu, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım 
ile Türkiye’de suç  dosyalarının bulunduğunu iddia ettiği Halil Falyalı’ya kadar bir-
çok kişi bu ithamların hedefinde olmalarına rağmen, bu ithamları yok sayacak bir 
açıklamanın yapılmadığı görülmektedir...

Uyuşturucu sevkiyatı ile itham edilen Erkan Yıldırım’ın, kendisi açıklama yapması 
gerekirken onun  yerine babası Binali Yıldırım, oğlunun Venezuela’ya, Peker’in 
dediği gibi Ocak,Şubat’ta değil covid yardığımı için Aralık ayında gittiğini açıkladı...

ha bir ay önce ha bir ay sonra...covid yardımı için muhtaç olan daha yakın ülkeler varken...kıtalar arası uzak ülk-
eye gitmesi mi gerekiyordu? ... hani suç duyurusu falan...yargıya güven var mı sorusu akıllara geliyor...

24 Mayıs akşamı, bir haber kanalının canlı yayın konuğu olarak İçişleri Bakanı, gazetecilerin sorularını 
yanıtlayacakdı ama sorulan sorulara cevap vermekten çok kendi düşüncelerini anlattı. Israrla sorulan sorular 
karşısında soruyla ilgili cevap vermek yerine, bir dakika, az müsaade edin, şimdi oraya geleceğim, az sabır, acele 
etmeyin, tamda oraya geliyorum  gibi lafı evirip çevirerek beklenen cevaplara bir türlü gelemedi... Peki, gazetecil-
er soru sormada başarılı oldu mu???

O akşam programda Soylu’da;  Peker’den bir siyasinin her ay 10.000 dolar maaş aldığını, korumanın kendi 
zamanından önce verildiğini, asıl hedefin kendisi değil ülkeye operasyon yapıldığını, istifa etmeyi düşünmediğini, 
Davutoğlu’nun geçmişte, AKP Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, hepinizin odalarında neler konuşulduğunu 
dinletiyorum ve biliyorum dediğini, kendisine gelen her ihbarı değerlendirdiği gibi açıklamalarda bulundu ama 
ben 13 Eylül 2017 günü Anayurt gazetesindeki köşemde “Süleyman Soylu’ya, uyuşturucu ve fuhuşu ihbar edi-
yorum” başlıklı bir ihbar yazısı...ardından da bu olayla ilgili ne yapılması gerektiğiyle ilgili yeni bir yazı daha 
yazmıştım... O zamanın bu konuyla yetkili olanlarından bir kişi bile  böylesine önemli bir konuyla ilgili tarafımı 
arayarak bilgime başvurmamıştır...Hangi başarı???

Peker’in süslü Süleyman diye lakap takarak çektiği videodan seslenerek ithamlarda bulunduğu kişi, bu ül-
kenin İçişleri Bakanı’dır. Yayınladığı videoların birinde de, hala aydınlatılamayan Uğur Mumcu cinayetinden 
falan da bahsediyor...Sadece ithamlarda bulunmuyor...delilleri de göstererek savcıların soruşturma başlatması 
çağrısında bulunuyor...ama şu ana kadar savcılıktan bir açıklama yapıldığını şahit olmadık. Burada yapılacak bir 
soruşturmayla kişilerden önce devletin itibarı önemlidir.

İsimsiz, imzasız bir ihbar mektubuna bile soruşturma başlatan savcıların, bu ihbarlara da duyarsız kalmayarak 
görevlerinin gereğini yapacakalarına dair bir açıklama yapmaları gerekmez mi?Peker’in açıklamalarına karşı her 
kes suspus olabilir ama yargı asla bu olayı görmezden gelerek suspus olmamalıdır.



59

MAYIS 2021 
 YENİ SAYI : 34

İÇİMİZDEN
12 EYLÜL HIRSIZLARI

128 Milyar dolar uçtu söylentileri ortalıkta dolaşıyor.
Doğru mu değil mi bilinmiyor.
Söylentiyi bıraksak da gerçeklere dönsek.
Ülkemizde hırsızların dokunulmazlığı vardır.
Yaptıkları darbeyle gençliğin üzerinden silindir gibi geçen ABD uşakları ellerindeki fırsatı 
çok iyi değerlendirdiler.
Evren’in damadının 41 apartmanı var
12 Eylül askeri darbesinin mimarı Milli Güvenlik Konseyi’nin (MGK) üyeleri ve birinci 
dereceden yakınlarının mal varlıkları dikkat çekiyor.
12 Eylül davası kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurumu’nun (MASAK) emekli orgen-
eraller Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya’nın malvarlıklarıyla ilgili mahkemeye sunduğu 
raporda ilginç ayrıntılar yer aldı.
Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun isteğiyle Mali Suçları Araştırma Kurulu’na 
(MASAK) hazırlattığı raporda 12 Eylül Davası’nın sanıkları Kenan Evren ve Tahsin 
Şahinkaya başta olmak üzere darbecilerin ve yakınlarının müthiş bir servete sahip oldukları 
ortaya çıktı.

Raporda, Evren’in damadının Şişli’deki rezidansı ve 41 bloktan oluşan sitesi dikkat çekerken MGK üyesi Nurettin Ersin’in 
oğlu Oktay Ersin’in oğlunun Bodrum’da 29 Blok, 169 bağımsız bölümden oluşan binaları olduğu vurgulandı. Ankara 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen raporda MGK üyeleri ile bunların birinci derece yakınları, kardeşleri, torunları ve 
birinci derece kayın hısımlarının mal varlıklarına ilişkin 1997 başı ile 24 Eylül 2012 arasındaki miraslarının istatistikleri yer 
aldı. 1977 ile 2012 arasındaki miraslarının araştırılması istenmişti ancak MASAK’ın mahkemeye gönderdiği rapor 15 yıllık 
süreyi kapsıyor.
Rapora göre, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in damadı Erkan Gürvit’in Sarıyer’de 41 bloklu apartman ve 
arsası var. Gürvit’in ayrıca, Şişli Cumhuriyet Mahallesi’nde rezidansı bulunuyor. Evren’in bir diğer damadı Maksut Süley-
man Göksu’nun, Ankara’nın Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi’nde 3 adet apartmanı var. Göksu’nun Aziziye Mahallesi’nde 1, 
Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi’nde 4, Antakya’da 17 adet arsası olduğu tespit edildi. Ayrıca Marmaris’te Göksu’ya ait 1 parsel 
büyüklüğünde arsasının olduğu aktarıldı.
Şahinkaya’nın damadı Mustafa Cemil Kartal’ın Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan arsası içinde 90 adet Dubleks bina ile 
3 adet tek katlı işyeri ve kafeteryası olduğu belirtildi. Kocaeli Gebze’de içinde kereste fabrikası olan 1 parsel büyüklüğündeki 
tarlanın da Kartal’a ait olduğu kaydedildi. Şahinkaya’nın oğlu Serdar Şahinkaya’nın ise, Kadıköy’deki daireleri de ‘Zühtüpaşa 
Mah. 101-566-193 paftada 6 Kat-12-920/21/20 şeklinde MASAK raporuna girdi. MGK üyelerinden Nurettin Ersin’in Ersin’in 
oğlu Oktay Ersin’in Ankara Çankaya’da apartmanı olduğu aktarılırken bu apartmanın kaç daireden oluştuğu belirtilmedi.
Oktay Ersin’in Bodrum’daki 29 blok, 169 bağımsız bölümden oluşan binalarının olması dikkat çekti. Oktay Ersin’in bu gay-
rimenkuller üzerinde kız kardeşi Yıldız Ülgenalp ile paylı mülkiyeti olduğu raporda yer aldı.
Ülgenalp’in ayrıca Ankara Çankaya’da bir apartmanı daha olduğu görüldü. Ersin’in gelini Gülten Jülide Ersin’in An-
kara Çayyolu’nda 14 Bloktan oluşan apartmanının olduğu aktarıldı. Ersin’in eski gelinlerinden Şebnem Pirinççioğlu’nun 
İstanbul’un gözde semtlerinden Bebek’te 13 meskenli apartmanı da MASAK raporunda dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.
Nurettin Ersin’in diğer eski gelini Ülker Talayer’in İstanbul Beyoğlu’nda 18 daireli iki apartmanının olduğu kaydedildi.
Bu arada Ersin’in eski gelini Pirinçiçioğlu’nun bir bankadaki beş ayrı hesabında 750 bin liranın üzerinde parasının olduğu 
kaydedildi.
 Şahinkaya’nın damadı Kartal’ın batan Toprakbank’ta 1998 yılındaki parası 37.400.000,00 TL. Şahinkaya’nın oğlu Serdar 
Şahinkaya’nın Toprakbank’takiparası 12.388.250,00 TL. Oktay Ersin’in batan Etibank’ta 1998 yılında 5.006.848.806 TL’si var. 
Batan bankalardaki paraların akıbetinin ne olduğuna da raporda değinilmedi
Merkez Bankasında 140 ton altın kaybolmuştu. 140 kilo değil  140 ton. Bunlara ne işlem yapıldı. Belli ki devlet soyulmuş.
Kenan Evren’in beş para etmez tablolarına yüz milyarları veren görevlilere ne işlem yapıldı.
Bu yazıyı okuyan herkes bilsin ki bu hırsızlıkların hesabı mutlaka sorulacak.
Bu ülkede hırsızların dokunulmazlığı olamayacağını kanıtlamak gerekir.
12 Eylül çetesi, ANAP, hesap vermeden gittiler. Hatta unutuldular.
Durdurun bu treni inecekler var….
Bir daha hırsızları taşımayacak bir tren sefere hazırlanıyor.

ORHAN SELEN

YAZAR
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İÇİMİZDEN

FUTBOL ÜZERİNDEN KAOS PROJESİ

Birkaç aydır Fenerbahçe yönetiminin gündeme aldığı ve federasyon nezdinde girişimde 
bulunduğu 1959 öncesi şampiyonluklar tartışması ile meşgulüz. Daha önce Beşiktaş tarafı 
bir başvuru yapmıştır. Bunun üzerine 1957 ve 1958 yıllarının günümüz statüsüne uygun 
olduğunun kararı verilmiş, profesyonel tarihten iki fazla şampiyonluk sayısı eklenmiştir. O 
verilen şampiyonluk sayılarının bile doğru olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Başvuruyu 
yapan Fenerbahçe’nin eski başkanı bile ‘’zorbalıkla alındı’’ vurgusunu yapmıştır! 

Lakin Fenerbahçe tarafının hak iddia ettiği tarihler için daha önce inceleme yapılmış olup, 
günümüz statüsüne uygun olmadığı kararı verilmiştir. O günün tahkim kurulu başkanı, 
aramızdan kısa süre önce ayrılan Türker Arslan da bunu birinci ağızdan deklare edip, TFF 
nezdinde evrakların mevcut olduğunu paylaşmıştır. Hatta daha sağlam kaynak TBMM 
kararında mevcuttur. TBMM nezdinde, ‘’57-58 sezonları öncesi yıllarda gerçekleşen or-
ganizasyonlar milli değil, yerel ve amatördür’’ kararı mevcut. Hal böyle iken hangi cüret 
ile bu başvuru yeniden gündeme getiriliyor ve Fenerbahçe’nin eski as başkanı ve mevcut 
TFF başkanı Nihat Özdemir bunu değerlendirmeye alabiliyor? TFF’nin 5894 sayılı kanunu 
kapsamında, ‘’tahkim kurulunun kesinleşmiş ret kararı bozulamaz’’ maddesi bulunurken, 
hangi cüretle bunu çiğnemeye çalışıyorlar? 

Dostlar, Yugoslavya’nın nasıl dağıldığını biliyor musunuz? Bir futbol maçı yüzünden! Dinamo Zagreb – Kızılyıldız maçı 
koca ülkeyi yıktı! Bakın yine benzer denemeler görüyorum. Ülkenin en büyük iki camiası Galatasaray ve Fenerbahçe üz-
erinden kaos ortamı yaratılıyor. Ortada kanun var karar var ama birileri haksızca inceleme adı altında sanki alıştıra alıştıra 
bu hukuksuzluğu yerine getirme çabasında. İşin trajik tarafı, devlet nezdinde ne spor bakanlığı ne de cumhurbaşkanlığı 
tarafında da bir müdahale yok! İnsanlar sokaklara dökülürse ne yapacaksınız? O zaman mı aklınız başınıza gelecek? 
Bugün bir camianın sahiplendiği semte başka takımın bayrağını asınca bile sıkıntı çıkıyor. 59 öncesi amatör turnuvalardan 
şampiyonluk uydurup bir tarafa haksız ayrıcalık tanırsanız, taraftarlar bunun karşısında elini kolunu bağlayıp kabullenir 
mi?  

Sürekli Metin Oktay’ın, Lefter’in, Baba Hakkı’nın emekleri sayılmasın mı algısı yapılıyor. Yahu günümüz statüsüne uy-
muyorsa ve bu kadar düşünceliyseniz o amatör turnuvaları müzelerde sergileyin. Niye çıkar olarak kullanıp haksız avantaj 
elde etmeye çalışıyorsunuz? O zamanlarda yapılan organizasyonlar kuralsızdı, küme düşme çıkma yoktu, her ilden katılım 
sağlanamıyordu. Milli küme ve Türkiye şampiyonası ismine sahip organizasyonların başında ‘’Milli ve Türkiye’’ geçiyor 
diye bunları ulusal lig olarak kabul etmemizi istemeniz, aklımızla alay etmektir kusura bakmayın. Bazıları 5-6 takım ile 
yapılmış deplasmanı olmayan eleme usulü turnuvalar. Günümüz Türkiye kupası bile daha ulusal! Mesela 1938 yılında, 
Fenerbahçe yapılan bir turnuvada 4 maç oynayıp gerisinde sahaya çıkmamış ve bir yaptırım uygulanmamış! Ne diyelim o 
zaman; bir kereliğine de küme mi düşsünler? Brezilyalı efsane Pele’ye sorun, 1000 gol attığını söyler. Lakin gidip kayıtlara 
bakın, 700 küsur gol sayılmıştır. Neden mi? Ofsayt kuralının olmadığı zamanlarda attığı goller sayılmamıştır!  

Daha nasıl açıklayalım bilemiyorum. Rekabette geri kalındı diye bu tür ucuz işlere başvurmamalı koca Fenerbahçe. Çıkıp 
günümüz sistemde sahada kazanmaya çalışmalılar, masada değil! Tarihçiler açıkça söyledi, bir kupa mühendisliği yapılıyor. 
Bu haksız hukuksuz çaba sona ermezse, ülkede tahmin edilemeyecek şiddette kaosa sebep verebilirler. Yetkililer bir an 
önce bu yeltenmeyi durdurmalı ve suyun daha fazla bulanmasına müsaade etmeli. Huzura ihtiyacımız var, daha beter hale 
sokmayın ülkemizi…

Murat ALTUN

Spor Yazarı
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Bursa’da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 300 bin 
soruluk çevrim içi uygulama desteği

     GÜNDEM

Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesinin “Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü” mobil uygulamasına eklenen Pakodemy 
programlarıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler, son haftalara girdikleri sınav 
maratonunda kendilerini test etme imkanı buluyor.
Öğrenciler, uygulama üzerinden canlı deneme sınavları, plan yapabilme ve yapay zeka koçluğu gibi hizmetlerden 
de yararlanabiliyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını sürecinde okuldan uzak kalan öğrenciler için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Üniversite sınavı için sayılı günler kaldığını belirten Aktaş, şunları aktardı:
“İşin finalindeyiz, uzmanlar da öğrencilerimizin bol miktarda soru çözmesiyle alakalı bir tavsiyede bulunuyorlar. 
Bu arada 13 Haziran’da bir üniversite sınavı ciddiyetinde, ilk 100’e girenlere ödüllerin olduğu, 10 binden fazla 
öğrencimizin de sınava gireceği bir deneme sınavımız var. Online hazırlık modülü ile Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Gençlik Kulübü’ne üye olan öğrencilerimize bu imkanı sağlıyoruz. Şu an 3 bini geçen sayıda öğrencimiz bu 
işin içerisinde. Online hazırlık programımızda 300 bin soru, 10 yayınevi, 800’den fazla test kitabı, canlı deneme 
sınavları, plan yapabilme, yapay zeka koçluğu ve sürpriz hediyelerin bulunduğu Pakodemy uygulamasını hayata 
geçirdik. Öğrencilerimizin de yoğun bir ilgisi var. İşin finalinde çocuklarımız yoğun bir soru formatıyla kendiler-
ini son kez test etme imkanına bu vesileyle sahip olacaklar.”
Çocukların okuldan uzak kaldığını dile getiren Aktaş, “Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı ‘Telafide Ben de 
Varım’ projesinde pilot illerden bir tanesiyiz. Ama şu an ne yapılsa azdır diye düşünüyorum, amacımız yerelde 
çocuklarımızın bu sınava en hazırlıklı bir şekilde girmeleri.” dedi.
Öğrenciler uygulamadan memnun
Uygulamayı kullanan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Damlanur 
Duran, içerikten çok memnun olduğunu belirtti.
Uygulama için belediyeye teşekkür eden Duran, “O
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Bilim insanlarına göre mRNA aşıları Kovid-19’a karşı uzun süreli 
koruma sağlayabilecek

GÜNDEM
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Ankara
Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve Amerikan Moderna’nın geliştirdiği türden genetik aşıların bağışıklık 
yaratmak için yalnızca antikorlara dayanmadığını vurgulayan araştırmacılar, hücre düzeyinde uyarılan 
bağışıklık tepkilerinin hastalığa karşı daha uzun süreli koruma sağladığını belirtti.
Araştırmacılar, bu türden aşıların vücuttaki antikor seviyesinin zaman içinde doğal olarak azalması halinde 
dahi hastalığa karşı koruma sağlayabileceğini, bu yüzden her yıl yeniden aşı olmanın veya bağışıklığı güçlendi-
rici dozla desteklemenin gerekli olmayabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Washington Üniversitesinden bağışıklık bilimci Ali Ellebedy, yapılan araştırmalarda Kovid-19’u hafif geçiren 
hastalarda dahi kandaki plazma hücrelerinin iyileşmenin ardından kemik iliğine yerleşerek uzun süre antikor 
üretmeye devam ettiğinin gözlendiğini belirtti.
Benzer kan hücresi yapılanmasının aşı olanlarda da gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Ellebedy, öte 
yandan hücre düzeyinde bağışıklık sağlayan B hücrelerinin, vücuttaki antikor seviyesinin düşmesinin ardından 
dahi yeni antikor üretmek üzere devreye girebileceğini kaydetti.
Ellebedy, B hücrelerinin başarısız olması halinde ise T bağışıklık hücrelerinin devreye girerek enfekte hücrel-
erle savaşacağını vurguladı.
Basit soğuk algınlığına yol açan virüslerin bile insanları 2 ila 5 yıl yeniden hasta edebildiğine dikkati 
çeken Ellebedy, “Doğal bağışıklığımız zaman içinde azalabilir. Ama aşıyla ne olacağını henüz bilmiyoruz. 
mRNA aşılarıyla doğanın ve doğal enfeksiyonun yarattığından daha başarılı bir sonuç ortaya çıkarabiliriz.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Henüz Kovid-19’a karşı aşılamanın yeni başladığını anımsatan bilim insanları, kesin sonuçlara varabilmek için 
devam eden araştırmaların tamamlanması gerektiğini belirtti.
mRNA aşıları: BioNTech ve Moderna
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in Ameri-
kan ilaç şirketi Pfizer desteğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna’nın 
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) desteğinde geliştirdiği aşı, başta ABD ve Avrupa 
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaygın aşılama kampanyalarında uygulanıyor.
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ABD’deki camilerin sayısı 10 yılda yüzde 31 arttı
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New York
ABD’de yapılan araştırmada, ülkedeki Müslümanların ibadethanelerinin sayısının 10 yılda yüzde 31 arta-
rak 2 bin 769’a çıktığı belirtildi.
Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU) tarafından hazırlanan “Amerikan Camileri 2020: Büyüme ve 
Gelişme” başlıklı rapor yayınlandı.
Raporda, 2010’da 2 bin 106 olan ülke genelindeki cami sayısının yüzde 31 artışla 2020’de 2 bin 769’a ulaştığı 
kaydedilerek, artıştaki ana sebebin ABD’deki Müslüman nüfusun göç ve doğumlarla çoğalması olduğu ifade 
edildi.
Camilerin en fazla geniş şehirler bölgelerinde bulunduğuna dikkat çekilen raporda, New York’un 275 cami 
ile ön sıralarda yer aldığı ifade edildi.
Ülkede cuma namazına katılanların son 10 yılda yüzde 16 arttığı bildirilen raporda, Afro-Amerikalı Müslü-
man toplumunda ise 2010’da yüzde 23 olan cemaate katılım oranının 2020’de yüzde 16’ye gerilediği tespit 
edildi.
Raporda, İslam’a ihtida edenlerin oranının 2010’da her cami için 15,3 olduğu ancak 2020’de bunun 11,3’e 
düştüğü, bunun ana sebebinin ise siyahi toplum içinde din değiştirenlerin azalması olduğu aktarıldı.
Son 10 yılda ABD’de İslam’ı kabul edenlerin oranının siyahi toplumunda yüzde 64’ten yüzde 57’ye düştüğü 
belirtilen raporda, Latin toplumunda ise yüzde 12’den yüzde 15’e yükseldiğine dikkat çekildi.
Cami imamlarının yüzde 40’ı kırk yaş altı
2010’a kadar yeni cami yapımına, ilgili bölge sakinlerinden karşı çıkanların oranının yüzde 25 olduğu ifade 
edilen raporda, son on yılda bunun yüzde 35’e yükseldiği kaydedildi.
Raporda, yine 2010’da bir caminin ortalama yıllık gelirinin 167 bin 600 dolar olduğu, 2020’ye bakıldığında 
ise bu rakamın 276 bin 500 dolara çıktığı, 2010’da tam zamanlı imamların oranı yüzde 43’ken son 
araştırmada bunun yüzde 50’ye ulaştığı belirtildi.
Camilerde görev yapan imamların yüzde 22’sinin ABD doğumlu olduğuna dikkat çekilen raporda, 40 yaş 
altı imamların yüzde 39, 40-64 yaş aralığının yüzde 45 ve 65 yaş üstünün de yüzde 16 olduğu vurgulandı.
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