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BAŞKANDAN

CENNET ÜLKE
Bizim Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerden bir eksiğimiz mi var? Yok. Hatta fazlamız bile
var.
Topraklarımızda her şey yetişir, oralarda yetişmez.
Ülkemizde dört mevsim bir günde yaşanır, oralarda
yaşanmaz. Kazançları sanayiden olup gıda maddesi
ithalatıyla dövizleri yurt dışına gider.
Aksini kimse söyleyemez. Söyleyen olursa gitsin
Doğuyu Batıyı, Kuzeyi Güney’i gezsin; aklın nasıl
şaştığını görsün.
ABD ve AB ülke akılları da bu yüzden şaşıyor ve ne
yaparlarsa yapsınlar, biliyorlar ülkemizin aç ve açıkta
kalmayacağını.
Düşündükleri tek şey bizi içten bölüp parçalamak ve
bu daha önce de denendiği için artık daha dikkatli
olmamız gerekmektedir.
Bu yüzden...

ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

Şöyle etrafımıza bir baktığımız zaman, dört
tarafımızın bizi sevmeyen komşularla dolu olduğunu
görürüz.
Bu bizden kaynaklanan bir durum değil elbette,
Müslüman ülke olmamızdan kaynaklanan bir durum.
Şeridi geriye sardığımızda, Osmanlı İmparatorluğu
zamanında ve ondan sonra da bunun devam ettiği
ve ne yazıktır ki bazı Müslüman Arap ülkelerinin de
bunlarla birlik olduğu görülür.
Böyle olduğu için o günden bugüne ilerleyişimiz hep
kesintiye uğramış, ama halkın birlik ve beraberliği
sayesinde ülke güçlü bir şekilde ayakta kalmaya devam
etmiştir.
Yoksa...
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İktidarı, Milletvekillerini, Sayın Cumhurbaşkanını ve
hatta muhalefeti çözüm üreterek eleştirebiliriz; bu,
demokratik ülke olmanın olmazsa olmazıdır.
Ama...
Çözüm üretmeden, sadece ben sana karşıyım diye
ülkemizi dış ülkelere karşı küçük düşürücü konuşmalardan kaçınmak gerek.
Bunlardan kaçınılıp yapılanlar beğenilmezse,
demokrasinin olmazsa olmazı seçimde oy vermezsiniz
olur biter. Zorunlu vatandaşlık görevidir bunlar.
Bu görevleri yerine getirdiğimiz andan itibaren birlik
ve beraberlik içinde olduğumuz görülür, gerek komşu
ülkeler ve gerekse ABD hiçbir şart öne sürmeden tıpış
tıpış gelip ülkemizde yatırım yapmaya devam eder.
Unutulmasın.
Ülkemiz cennet ülke.

GÜNCEL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
TÜRKSAT 5A UYDUSU’NU HİZMETE ALDI
Türksat 5A Uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete
alındı. Erdoğan, “TÜRKSAT 6A uydumuzu ürettik, test aşamasına gelen bu
uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT’ın
Gölbaşı
yerleşkesinde düzenlenen,
TÜRKSAT 5A Uydusu Hizmete Alma
Töreni’nde yaptığı
konuşmada,
uydunun ülkeye, millete ve bu imkandan
yararlanacak
tüm
sektörlere hayırlı olmasını diledi.
TÜRKSAT 5A Uydusu’nun, ocak ayında Falcon 9 roketiyle
uzaya fırlatıldığını,
mayıs ayının ilk
günlerinde yörüngeye ulaşan uydunun,
uzun bir test ve
hazırlık
çalışmalarının
ardından
servis
sağlamaya
hazır hale geldiğini
ifade eden Erdoğan,
manevra ömrü 35 yıl
olarak hesaplanan
uydu ile hem uydu
iletişim
kapasitelerinin artırıldığını
hem mevcut uyduların yedeklendiğini
hem de yörünge
haklarını garanti altına aldıklarını söyledi.

Erdoğan, yaklaşık 4 yıllık bir emeğin ürünü olan uydunun hizmete girmesinde emeği
geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kurumları ve çalışanlarını tebrik etti.
“Şimdi sıra TÜRKSAT 5B uydumuzda”
Uydunun, Türkiye ile birlikte Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta, Batı ve Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet vereceğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Televizyon yayıncılığı ve veri hizmetleri konusunda kaliteli hizmet sunma kapasitesine
sahip TÜRKSAT 5A, sağlayacağı yüksek katma değerle kendi alanında gerçekten çok
önemli bir projedir. Şimdi sıra TÜRKSAT 5B uydumuzda. Tasarım ve üretim aşamaları başarıyla tamamlanan TÜRKSAT 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu
uydumuzu, yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermektir. Faydalı
yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B’nin
hizmete girmesiyle, veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır. Doğu yörüngesindeki
frekans ve yörünge haklarımızın korunması bakımından da önemli olan TÜRKSAT
5B’nin manevra ömrünün de 35 yılın üzerinde olacağı öngörülmektedir. Tabii bununla
kalmıyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce, milli haberleşme uydu projemizi, imza törenine bizzat şahitlik ederek başlatmıştık. Bu çerçevede, TÜBİTAK, TÜRKSAT, Aselsan, TUSAŞ,
CTECH gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuzun katkısıyla TÜRKSAT 6A uydumuzu
ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz.
Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”
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DENİZLİ VALİSİ ATİK,
ÇAL VE BEKİLLİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Denizli’de Vali Ali Fuat Atik, bir
çok ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bekilli ve Çal ilçelerine gitti. Denizli İl Emniyet
Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Veysel Yanık,
ziyareti sırasında Vali Atik’e
eşlik etti. Bekilli Kaymakam
Vekili İrem Baha Yağan ve diğer
ilçe protokol üyeleri tarafından
karşılanmasının ardından Kaymakamlık makamına geçen
Vali Atik, ilçenin genel durumu
ve Covid-19 ile ilgili yürütülen
çalışmalar hakkında Kaymakam
Vekili İrem Baha Yağan’dan brifing aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Bekilli Belediyesini ziyaret eden Atik, Belediye Başkanı Mustafa Çoban’dan ilçede yürütülen çalışmalar ve ilçeye yapılan
yatırımların son durumları hakkında bilgi aldı. Sonrasında Bekilli İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik,
güvenlik güçlerinin halkın güvenliği ve huzuruna yönelik ilçede yürüttükleri
çalışmaları yerinde inceledi. Bekilli ilçe ziyaretinin ardından Çal Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik; Kaymakam Selin Sarı’dan ilçenin genel
durumu ve pandemi süreci ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.
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Kaymakamlık
ziyaretinin
ardından Vali Atik, Çal Belediyesi’ni ziyaret ederek
Başkan Fethi Akcan’dan ilçede yürütülen çalışmalar ve
ilçeye yapılan yatırımların
son durumları hakkında
bilgi aldı. Vali Atik, Çal ilçesi ziyaretinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin
hazırladığı el emeği göz nuru
el sanatları ürünlerin bulunduğu sergiyi gezdi.
Son olarak Çal İlçe Emniyet
Amirliği ile İlçe Jandarma
Komutanlığını ziyaret eden
Vali Atik, güvenlik güçlerinden halkın güvenliği ve
huzuruna yönelik ilçede
yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alarak ilçe ziyaretini tamamladı.

TEKNOLOJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ FOSİL KAYNAKLARIN
TAHTINI SALLAMAYA DEVAM EDİYOR
Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü 2 bin 838 gigavata
ulaşırken, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen dünya
genelinde 19 ülke 10 gigavatın üzerinde yenilenebilir enerji
kurulu gücünü elektrik sistemine dahil etti.
Küresel yenilenebilir
enerji kapasitesinin
geçen yılın sonunda toplam enerji
arzındaki payı neredeyse yüzde 30’u bulurken, bu kaynaklarda kurulu güç 2
bin 838 gigavata, bu
alanda çalışan kişi
sayısı ise 12 milyona
yaklaştı.
AA muhabirinin sektör raporlarından
derlediği bilgilere
göre, geçen yıl hemen hemen bütün
sektörleri
durma
noktasına
getiren
yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınına rağmen dünya
genelinde 19 ülke 10
gigavatın üzerinde
yenilenebilir enerji
kurulu gücünü elektrik sistemine dahil
etti.
Su, rüzgar ve güneş
gibi sınırsız doğal
kaynakların
sahip olduğu enerjinin
kullanılabilir enerji formuna
dönüştürülmesi için
faydalanılan te

knolojiler çeşitlenirken, bu teknolojilerin maliyetlerinde büyük
düşüşler yaşanıyor.
Özellikle sistemlerin kurulumu, verimliliği ve alternatif kaynaklar
için teknoloji kullanımının başı çektiği küresel enerji yatırımları
Kovid-19’a rağmen yüzde 2 artış gösterdi.
Geçen yıl sonunda dünya genelinde 50 megavat ve üzerindeki hidroelektrik sistemlerine yapılan yatırımlar hariç toplam temiz enerji
yatırımları 303,5 milyar dolara ulaştı.
Böylelikle, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin toplam enerji
arzındaki payı yüzde 30’a, bu kaynaklarda kurulu güç 2 bin 838 gigavata, bu alanda çalışan kişi sayısı ise 12 milyona yaklaştı.
Küresel ekonominin yüzde 70’ini oluşturan ülkelerde petrol, doğal
gaz ve kömür üretiminde düşüşler görüldü. Küresel anlamda ise fosil yakıtların toplam enerji tüketimindeki payı son 10 yıldır değişiklik göstermedi.

Elektrikte
güneş
ve rüzgar ön plana
çıkıyor
Küresel
büyüme,
sanayileşme
hareketleri ve artan nüfusa bağlı
olarak bu yıl elektrik
arzındaki
artışın yarısından
fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağı
öngörülüyor.
Ayrıca, küresel sıcaklık
artışını
endüstri
öncesi
döneme göre 1,5
dereceyle sınırlamak için hazırlanan
senaryolarda, 2050
yılında kömür tüketiminin 2010 yılına
kıyasla yüzde 97,
petrol tüketiminin
ise yüzde 87 oranında azaltılması gerektiği vurgulanıyor.
Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki
payının yüzde 77’ye
yükseltilmesi beklenirken, artışın en fazla güneş ve rüzgar
enerjisi projelerinde
yaşanacağı tahmin
ediliyor.
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İŞ DÜNYASI

GÜRER’DEN TARIMSAL ARAŞTIRMALAR
MERKEZİNE ZİYARET
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)Niğde Milletvekili Ömer
Fethi Gürer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan
Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi’ni ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk
Partisi(CHP)Niğde
Milletvekili Ömer
Fethi Gürer, Niğde
Ömer Halisdemir
Üniversitesi Ayhan
Şahenk
Tarımsal
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi’ni ziyaret
etti.
Rektör Prof. Dr.
Muhsin Kar, Dekan
Prof. Dr. Mehmet
Emin Çalışkan ve
Araştırma Merkezi Müdürü Doç.
Dr. Mustafa Özden
ile birlikte hayvan
yetiştirme birimleri
ve ıslah çalışmaları yürütülen arazilerde
çalışmalar
hakkında bilgi alan
Ömer Fethi Gürer,
“ Ün i v e r s i t e l e r i n
tarımdaki
varlığı,
ülkemizin kurtuluşu
olacaktır” dedi.

EĞİTİMLERİN TARIM SEKTÖRÜNE
UZUN
VADEDE
CİDDİ KATKILARI
OLACAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi
Gürer, Ayhan Şahenk Vakfı ve Doğuş Holding’in desteğiyle Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde kurulan ve tarımın teknolojiyle buluşmasına öncülük eden Ayhan Şahenk Tarımsal
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ziyaret etti.
Gürer’e ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Tarım Bilimleri
ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan
ve Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdür Doç. Dr. Mustafa Özden eşlik etti.
REKTÖR PROF. DR. KAR: “STRATEJİK PLANDA 3 ÖNCELİĞİMİZ
VAR”
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar,
ziyaretlerinden dolayı CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e
teşekkür ederek, Üniversitelerinin Stratejik Plan’da 3 önceliğinin bulunduğunu, bunların ‘Nanoteknoloji’, ‘Enerji’ ve ‘Gıda-Tarım’ olarak
belirlendiğini ifade etti.
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Ayhan
Şahenk
Tarımsal
Araştırmalar Uygulama ve
Araştırma
Merkezi’ni
bünyesinde
barındıran
Tarım
Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nin
geleneksel
tarım
fakültelerinden farklı
olarak hem uygulama hem de sektörle
iç içe olan bir özellik
taşıdığını
belirten
Prof. Dr. Muhsin Kar,
“Araştırma ve Uygulama Merkezi’mize
ait çiftliğimizde eğitimlerimizi
uygulamalı veriyor olmayı
çok önemli buluyoruz. Bu eğitimlerin,
tarım sektörüne uzun
vadede çok ciddi katkılarının olacağını
düşünüyoruz” dedi.

EKONOMİ

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ SON 20 YILDA
% 4’E KADAR DÜŞÜRÜLDÜ
Türkiye,
çocuk
işçiliğine
karşı
yürüttüğü çalışmalarla çocuk işçi oranını son 20 yılda
yüzde 10’dan yüzde
4’e kadar düşürdü.
Çocuk işçiliği, tüm
dünyada
çalışma
hayatının en önemli
sorunları arasında
yer almaya devam
ediyor. Her yıl 12
Haziran’da “Çocuk
İşçiliğiyle Mücadele
Günü” başlığı altında bu küresel soruna
bir kez daha dikkat
çekiliyor.
Uluslararası Çalışma
Örgütünün (ILO)
“Çocuk İşçiliğinin
Küresel Tahminleri,
Sonuçlar ve Eğilimler Raporu”na göre
dünya
genelinde
152 milyon çocuk
işçi bulunuyor. Bu
çocukların yaklaşık
72 milyonu ise “tehlikeli”
sınıftaki
işlerde çalışıyor.

2021’i “Çocuk İşçiliğinin Sona
Erdirilmesi Uluslararası Yılı”
ilan ederek, bu konuda farkındalığı artırmak isteyen Birleşmiş
Milletler (BM), bu soruna karşı
bireyleri ve kurumları ortak
hareket etmeye çağırdı.
Türkiye’de de önemli bir sorun
olan çocuk işçiliğine karşı ulusal
ve uluslararası düzeyde bir dizi
çalışma yürütülüyor. 2018 yılını
“Çocuk İşçiliği ile Mücadele
Yılı” ilan eden Türkiye; ILO ve
BM Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) ile işbirliğinin de
aralarında olduğu önemli proje
ve faaliyetleri hayata geçiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başta fındık
üretimi yapılan iller olmak üzere mevsimlik tarımın
yoğun olduğu illerde çocuk işçiliğine karşı projeler
sürdürülüyor. Yürütülen bu çalışmalar neticesinde Türkiye’de çocuk işçi oranı son 20 yılda yüzde 10’dan yüzde
4 seviyesine kadar düştü.
Öte yandan, AB ve ILO desteğiyle, Türkiye’nin 16
ilinde 2023’e kadar sürecek “Mevsimlik Tarımda Çocuk
İşçiliğinin Önlenmesi Projesi” başlatıldı.
SİMGE DERGİ
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EKONOMİ

OTOMOTİV ÜRETİMİ
İLK 5 AYDA % 28 ARTTI
Türkiye’nin otomotiv üretimi, yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 28 artarak 532 bin 441 adet olarak gerçekleşti.
Otomotiv
Sanayi
Derneğinden (OSD)
yapılan açıklamada,
Ocak-Mayıs 2021
dönemine ait üretim
ve ihracat adetleri ile
pazar verileri paylaşıldı.
Buna
göre,
ilk
2021’in ilk 5 ayında toplam otomotiv üretimi yüzde
28 artarak 532 bin
441 adede, otomobil
üretimi de yüzde 23
yükselişle 353 bin
580 adede ulaştı.
Traktör üretimiyle
birlikte toplam üretim 556 bin 513 adet
oldu.
Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde
65 olarak belirlendi.
Araç grubu bazında
kapasite kullanım
oranları ise hafif
araçlarda (otomobil
+ hafif ticari araç)
yüzde 65, ağır ticari
araçlarda yüzde 60
ve traktörde yüzde
77
seviyesinde
gerçekleşti.
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Ocak-mayıs döneminde ticari araç üretimi yüzde 40 arttı. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 86 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 37 artış yaşandı. Toplam ticari
araç üretimi 178 bin 861 adet oldu.
Pazara bakıldığında ise ocak-mayıs döneminde ticari araç pazarı yüzde 90, hafif ticari
araç pazarı yüzde 83 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 130 arttı. Ağır ticari araç grubunda
bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015’e
göre kamyon pazarı yüzde 32, otobüs pazarı yüzde 52 ve midibüs pazarı yüzde 75 daraldı.
Yılın ilk 5 ayında toplam pazar 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 328 bin 679
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 69 yükselişle 247 bin 977
adet oldu.
Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mayıs 2021’de toplam pazar yüzde 12,
otomobil pazarı yüzde 18 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 24, ağır ticari araç pazarı
ise yüzde 1,6 oranında azaldı. Bu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde
40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 18 artarak 391 bin 70 olarak
gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 10 yükselişle 256 bin 621 adet oldu. Yüzde 106
yükselişin yaşandığı traktör ihracatı, 9 bin 700 adet olarak kayıtlara geçti.

DÜNYADAN

SINIRDA MÜLTECİ KRİZİ BÜYÜYOR
ABD, Başkan Joe Biden’ın iktidara gelmesinin ardından karşılaştığı en zorlu sınavlardan biriyle mücadele ediyor. ABD-Meksika sınırına ulaşan kaçak göçmen sayısı son 20 yılın en yüksek
seviyesine çıktı. ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), Mayıs ayında çoğu bekâr yetişkinlerden
oluşan 180 bini aşkın göçmeni yakaladığını söyledi.

Kaçak göçmen sayısı 180 bini aştı
ABD’ye
geçmeye çalışan sığınmacıların sayısında
son dönemdeki keskin artış dikkat çekti. ABD Gümrük ve
Sınır Koruması’nın
(CBP)
verilerine
göre, Meksika-ABD
sınırındaki
sığınmacıların
sayısı
2021’in Mayıs ayında 180 bin 34’e ulaştı. Ülkeye Nisan
ayında 178 bin 854,
Mart ayında ise 172
bin göçmenin geldiği belirtilmişti. Verilere, Ekvador, Venezuela, Küba, Haiti
ve bazı Afrika ülkelerinden gelen sığınmacılar da dâhil
edildi. CBP rakamlarına göre, Orta
Amerika’dan
gelen refakatsiz çocuk
sayısı ise bir önceki
aydaki 13 bin 940
kişiye kıyasla Mayıs
ayında 10 bin 765’e
düştü.

Trump’ın sınır dışı politikası
hâlâ yürürlükte
Kurum, ayrıca Mayıs ayında ABD’ye gelen 180 bin 48
kişiden 112 bin 302’sinin, ABD
Başkanı Joe Biden tarafından
“Title 42” olarak bilinen Trump
dönemi politikası kapsamında
sınır dışı edildiğini belirtti.
Gözaltında tutulan çocuk sayısı
düşürüldü
Diğer taraftan, ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP),
gözaltında tutulan günlük ortalama çocuk sayısının 640’a
indiğini söyledi. Ancak ABD
Sağlık Bakanlığı tarafından 16
bin 200 göçmen çocuk daha
alıkonuldu.

ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, Kongre’de yaptığı
açıklamada, bu çocuklardan bazılarının ABD’de
akrabası olmadığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Sekreter Yardımcısı Joo Yeun Chang ise Mart ayından
bu yana refakatsiz göçmen çocuk sayısının “benzeri
görülmemiş” olduğunu aktardı.
CBP güncellemesi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in göçün temel nedenlerini ele almak için
Guatemala ve Meksika’ya yaptığı iki günlük ziyaretin
ardından geldi. Harris, Amerika’ya gitmeyi düşünen
kaçak göçmenlere “Gelmeyin” uyarısında bulunmuştu.
SİMGE DERGİ
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ÇEVRE

YEŞİL HİDROJEN TÜRKİYE’NİN AVRUPA
İHRACATINDA YENİ OYUNCU OLABİLİR
EBRD Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemleri Direktör Yardımcısı Cristian Carraretto, “Hidrojen
talebi şu anda ağırlıklı olarak Avrupa’dan kaynaklanıyor. Bu açıdan, Türkiye’de hidrojen üretimi
yapılarak Avrupa’ya satılabilir” dedi.
Türkiye’nin, yüksek
yenilenebilir enerji
potansiyeliyle yeşil
hidrojen üretiminde
avantajlı olduğu ve
gelecek 10 yılda yeşil
hidrojenin
Avrupa’ya
ihracatının
Türk
ihracatçılar
için önemli fırsatlar
oluşturabileceği ifade ediliyor.
İklim değişikliğiyle
mücadele ve 2050’de
net sıfır emisyonu
başarma hedefleri,
dünyada yeşil hidrojene olan ilgiyi
giderek
artırıyor.
Danışmanlık şirketi
Wood Mackenzie’ye
göre, politikalar hidrojen kullanımını
ve
teknolojilerini
teşvik ederken Avrupa Birliği ve 17 ülkenin ulusal hidrojen
stratejisi bulunuyor.
H i d r o j e n
endüstrisinde
artan yatırımlar da
büyümeyi tetikliyor.
Sadece bu yılın ilk
çeyreğinde hidrojene yapılan yatırım
miktarı 4,5 milyar
doları aştı ve bu
alanda 55 yeni proje
açıklandı.
SİMGE DERGİ
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Geleceğin enerji kaynağı olarak
görülen hidrojene yatırımların
artması beklenirken, öncelikli olarak doğalgaz ve yenilenebilir kaynaklardan hidrojen
üretiminin ağırlık kazanacağı
ve sonrasında üretimin tamamen yenilenebilir enerjiden
sağlanacağı öngörülüyor. İklim
değişikliğiyle mücadelede temiz enerji kaynaklarının daha
fazla kullanılması ve bu projelerin finansmanı açısından
hidrojenin yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi önem arz
ediyor.
Hidrojen talebi Avrupa kaynaklı büyüyor
Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) Yeşil Ekonomi
ve İklim Eylemleri Direktör
Yardımcısı Cristian Carraretto,
Paris Anlaşması’nda yer alan
iklim hedeflerini başarmak için

hidrojenin tek başına yeterli olmayacağını fakat ağır
sanayi ve ulaşım başta olmak üzere bazı sektörler için
kritik bir kaynak olacağını belirtti. Bugün itibarıyla dünyada 70 milyon ton hidrojen tüketimi olduğunu ve bu üretimin tamamının fosil yakıtlardan
sağlandığını belirten Carraretto, “Uluslararası Enerji Ajansı ve bazı kurumlar bu rakamın gelecek 30 yıl
içinde 500 milyon tona çıkacağını öngörüyor.” dedi.
Carraretto, hidrojen üretiminin giderek arttığına dikkat çekerek ilk olarak yenilenebilir enerji ve doğal
gazdan hidrojen üretiminin ağırlık kazanacağını
fakat gelecek 10-15 yıllık dönemde hidrojen üretiminin yeşil kaynaklardan sağlanacağını dile getirdi.

ÇEVRE

ŞİRKETLER PLASTİK KİRLİLİĞİNE KARŞI
HAREKETE GEÇİYOR
Plastik kirliliğini önleme hedefiyle hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) kapsamında
otuz dört şirket, plastik sorununa ilişkin taahhütte bulundu.

Yarınlara temiz ve
yaşanabilir bir dünya bırakmak için
plastik kirliliğinin
önüne geçmek çok
büyük bir öneme
sahip. Ancak Ellen
MacArthur
Vakfı’nın bundan 5 yıl
önce
hazırladığı
rapora göre, plastik
kirliliğinin hız kesmeden artacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, tüketimde
öngörülen büyüme
göz önüne alındığında 2050 yılı itibariyle
denizlerin balıktan
daha fazla plastik
içereceği öngörüsü
çok ciddi ve kaygı
verici bir durumla
karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bugüne kadar
yapılmış
çalışmalarda ekosistemdeki
tüm canlı yaşamı
birbirine
entegre
eden su, hava ve topraktan
herhangi
birinde gerçekleşen
kirlenmenin hızlıca
diğerlerine
doğru
hareket ederek tüm
sistemi
etkilediği
görülüyor.

Otuz dört şirket taahhütlerini açıkladı
Global Compact Türkiye, SKD Türkiye
ve TÜSİAD iş birliğiyle hayata geçirilen
İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG), bunca büyük öneme sahip plastik sorununun
ortak çözümünde iş dünyasını harekete
geçirmek amacıyla 2019 yılının sonunda
kuruldu. İPG kapsamında 2021 yılı plastik taahhütlerini açıklayacaklarını beyan
eden şirketler, bir yılı aşkın süredir etkinlikler, eğitimler ve iyi uygulama paylaşım
toplantıları sayesinde taahhüt verme sürecini tamamladılar ve Haziran ayında plastik taahhütlerini kamuoyuyla paylaştılar.
Buna göre, plastik sorununun çözümüne
katkı sağlamak amacıyla taahhüt verme niyet beyanında bulunan ambalaj, ambalajlı
tüketim malları, perakende ve hizmet sektörleri ile dayanıklı tüketim malları ve ham
madde üretimi alanlarında faaliyet gösteren otuz dört şirket, İPGTool veri tabanı
üzerinden plastik ayak izlerini ölçerek 2023
yılı için somut hedeflerini belirledi. Plastik
taahhütlerini İPG çatısı altında paylaşan
şirketler; 2023 yılına kadar taahhütlerine
ilişkin bir ilerleme raporunu yıllık olarak
yayınlayacak, küresel ve ulusal savunuculuk
ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlayacak ve iyi uygulamaların yaygınlaşması için
İPG’nin bağlantıda olduğu ağlardan yararlanma fırsatı yakalayacak.
SİMGE DERGİ
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KÜTAHYA’DA BÜYÜK DEĞİŞİMİN 2 YILI
Kütahya Belediyesi’nde büyük değişim devam ediyor. 2019 Yerel Seçimleri’nde göreve gelen Belediye Başkanı Prof.
Dr. Alim Işık’ın “Kütahya’ya Sözümüz Var. Birlikte Başaracağız” diyerek başlattığı değişim hareketi sonucunda kent,
çağdaş belediyecilik normlarıyla yeni bir vizyona kavuştu.
Akıllı Kent uygulamalarıyla çağın dinamizmine ayak uyduran Kütahya
Kütahya tarihi ve kültürel dokusunun yanı
sıra geleneksel değerlerimizin korunduğu
bir eğitim, turizm ve sağlık kenti olarak geleceğinin sağlam temellerini atıyor. Katılımcı, şeffaf ve üretken belediyecilik anlayışının
hakim kılındığı kentte, “Açık Kapı Belediyecilik” anlayışıyla vatandaşların belediye
başkanına çok daha hızlı bir şekilde ulaşması
sağlanıyor. Mobil uygulamaların sağladığı
teknolojik avantajlarla donatılan Kütahya,
“Akıllı Kent” uygulamaları sayesinde çağın
dinamizmine ayak uyduruyor.

Yaşamın her alanına dokunan ve sosyal belediyecilik ilkeleriyle hareket eden
Kütahya Belediyesi, zorlu pandemi koşullarında üstün bir gayretle büyük bir başarı
öyküsüne imza attı. Bu süreçte bir yandan salgın hastalıkla mücadele edilirken
diğer yandan kentin yapısal sorunları da
hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmaya
başlandı. Kentin ekonomik kaynakları
dengeli, akılcı ve disiplinli mali politikalarla en verimli şekilde kullanılarak israfın
önüne geçildi. Kütahyalının emanetine
sahip çıkıldı.

Kütahyalının emanetine sahip
çıkan belediyecilik anlayışı

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık önderliğinde çehresi değişen
Kütahya’da geleceğin inşası yepyeni projeler ve atılımlarla sürüyor.
SİMGE DERGİ
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Tarihi Kentler Birliği’nden
Kütahya Belediyesi’ne
Başarı Ödülü
Kütahya Belediyesi, Tarihi
Kentler Birliği’nin (TKB)
“2019 Yılı Başarı Ödülü”nün
sahibi oldu. Tarihi ve kültürel
mirası koruma alanında yaptığı çalışmalar ve
yoğun gayretinin sonucu
olarak Kütahya Belediyesi, Dârü’l-Kurrâ Restorasyon Uygulaması ve
Saraçhane-Kavaflar Sokak
Üst Örtü Uygulaması projeleri ile “2019 yılı Başarı
Ödülü”ne layık görüldü

SİMGE DERGİ
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VAZO KULE GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim
Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan
ve Kütahya’nın yeni simgelerinden birisi olmaya aday olan Vazo Kule için start
verildi.
Kütahya’nın yeni şehir simgelerinden
birisi olmaya aday olan ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon
projeleri arasında yer alan Vazo Kule
tasarımları gün yüzüne çıktı. İçerisinde
restoranların, sergi salonlarının, yöresel
ürün satış noktalarının, sanat galerilerinin ve seyir terasının yer alacağı Vazo
Kule için anket çalışması başlatıldı. Projelendirilen 3 tasarım Kütahya Belediyesi resmi internet adresi www.kutahya.
bel.tr adresinden oylamaya sunulurken diğer sosyal medya ağlarından da 3
farklı tasarım projesinin tanıtımı yapıldı.
Kısa sürede Kütahyalıların büyük ilgi
gösterdiği Vazo Kule tasarımları halkın
beğenisini kazandı.
Kütahya’ya değer katacak
Yapımı tamamlandığında Kütahya’ya
değer katacak projeler arasında yer alan
Vazo Kule yaklaşık 70 metre yüksekliğinde ve 24 bin metrekare alana sahip
olacak. İçerisinde tüm sosyal imkânların
yer alacağı Vazo Kule tamamlandığında
sadece Kütahya’nın değil Türkiye’nin ve
Dünya’nın vazgeçilmez eserleri arasında
yer alacak. Kulenin zemin katında havuzlarla aktive edilmiş açık ve kapalı kafeler,
sosyal alanlar, farklı içerikli Türk Bahçeleri, doğal rekreasyon alanları yer alacak.
Üst katlara çıkıldıkça ise mağaza, alışveriş mekânları, pastane gibi mekânlar yer
alacak. Yine üst katlarda çok amaçlı salon, sanat galerileri, yöresel ürün satış
noktaları, bilim merkezi, dönen restoran, açık ve kapalı seyir terasları,protokol
alanı yer alacak. Bodrum katında ise
hem bulunduğu çevrenin hem de Vazo
Kulenin ihtiyacı karşılayacak 470 araçlık
otopark, oto yıkama, Kütahya Belediyesi
hayır çarşısı gibi alanlar yer alacak.

SİMGE DERGİ
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Çiniciler çarşısı canlanacak
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık Vazo
Kule projesinin planlanan alanının Çiniciler Çarşısı
yanı olduğu belirtti. Başkan Işık alının bu kararın tesadüfen alınan bir karar olmadığını söyledi. Bakan Işık
söz konusu alanın yıllardır başkenti olarak görülen çiniciliğin satış ve tanıtım merkezi olmasına rağmen yeterince ilgi ve alaka göremediğini söyledi. Prof. Dr. Işık
“Çiniciler Çarşısı yeteri kadar cazibe merkezi haline
getirilemedi. Yol üzerinde önemli bir konumda olmasına rağmen ve günlük 45 bin araç ve 110 bin yolcunun
geçmesine rağmen ne yazık ki bu avantajdan şehrimiz
ekonomik alanda bir katkı sağlamıyor” dedi.
Ekonomiye katkı sağlayacak
Vazo Kule projesinin inşa edileceği alanda bölgenin en
büyük fuar alanının yer aldığına değinen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık 5 bin 700 metrekare
kapalı alan ve yaklaşık 20 bin metrekare açık alan sahip
fuar alanından yılın sadece 15 günü yararlanılabildiğini
söyledi. Başkan Işık “Çiniciler çarşısı içinde yer alan ve
atıl durumda yer alan amfi tiyatro, havuz ve diğer sosyal donatı alanları da maalesef istenilen şekilde kullanılmamaktadır. Özetle söz konusu alan yıllardır bu şehrin

çözüm bekleyen en önemli sorunlarından birisidir.
Sadece Çiniciler Çarşısı içerisinde 253 adet esnafımız
ve bu esnaflarımızın alış veriş içerisinde bulundukları
sektörler bu sorunu yaşamaya devam etmektedir. Bu
sebeple 70 metre yüksekliğe ve 23 bin metrekare alana
inşa edilecek Vazo Kule sadece görsel bir simge olarak kalmayıp içerisinde barındırdığı seyir terası dönen
restoran, kafeler, etkinlik alanları, bilim ve sanat merkezi, sanat galerileri gibi sosyal donatı alanı ile bölgede bir
cazibe merkezi oluşturmak amacındayız. Vazo Kule
projesi başta yol ticareti olmak üzere Çiniciler Çarşısı
ve fuar alanı içerisinde bulunan atıl vaziyetteki yerlere de ciddi bir değer katacak projedir. İçerisinde yeni
yaşam alanlarının olacağı Vazo Kule Çiniciler Çarşısı ve
müştemilatı ile devasa açık bir AVM niteliğini de bünyesinde barındırmış olacaktır. Ayrıca yeni dönel kavşak ve
bağlantıları ile başta Vefa Mahallesi ve kentsel dönüşüm
alanlarını da katma değer sağlayacaktır. Vazo Kule ile
birlikte Çiniciler Çarşısındaki 253 esnafımız ekonomisine katkı sağlarken 300 vatandaşımıza ilave istihdam ve
13 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız” dedi.

SİMGE DERGİ
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Kadın Girişimcilere Destek Oluyoruz
Kütahya Belediyesi öncülüğünde, Sınırlı Sorumlu Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın
Tıbbi ve Aromatik Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. “Belediye-Üniversite El Ele Kütahya İçin
Bitkiler
Yetiştiri- Güçlü Bir Geleceğe” Projesi kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı’ndan 1.516.450,00 TL
hibe desteği alındı.
ciliği Kursu Açıldı
Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi’nde
yer alan Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler
Araştırma Merkezi
bünyesinde, Kütahya
Belediyesinin
sürdürülebilir istihdama katkı sağlamak amacıyla kadınların
istihdama
kazandırılması için
düzenlediği Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler
Yetiştiriciliği kursuna yönelik eğitimler tamamlandı ve
ilk sertifikalar 2020
yılının Mart ayında
verildi.
Sit Alanları Sorunu 32 Yıl Sonra
Çözüldü
1987 yılında onaylanarak yürürlüğe
giren
ve
Kütahya’da
önemli sorunlara
yol açan “Kütahya
Koruma
Amaçlı
İmar Planı” daraltılarak revize edildi ve yeni haliyle
Kütahya
Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından onaylanması sağlandı.
Böylelikle
32
yıldan bu yana
süren büyük bir
sorun çözüme kavuşturulmuş oldu.
SİMGE DERGİ
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Tarihi Mekânlar Yenileniyor
Önceki dönemde yapımına başlanan “Kavaflar ve Saraçhane Üst Kapatma” ile “Ulu Cami
Caddesi Sokak Sağlıklaştırma” projelerinin ilk etapları tamamlandı.

KAPAK KONUSU
İhtiyaç Sahiplerine Hilal Kart
Desteği
Hilal Kart uygulaması ile dar gelirli Kütahyalılara maddi destek
verilmeye başlandı. Gelir düzeyi
düşük olan ve sosyal yardım için
kriterlerini taşıyan, mücavir alan
içerisinde ikamet eden ihtiyaç
sahibi vatandaşların yararlanabildiği Hilal Kart’ın içerisindeki
bakiye, yardım yapılan ailenin
hane sayısına göre değişiklik
göstermekte. Buna göre; 2019
Yılında, 1.877 Aileden 5.587 Kişiye; 2020 Yılında, 5.634 Aileden
16.938 Kişiye; 2021 Yılı ilk 3 aylık süreçte 1.861 Aileden 5.742
Kişiye olmak üzere yaklaşık 10
bin aileden 30.000 kişiye maddi
destek sağlandı.

SİMGE DERGİ
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Cadde ve Sokaklar Yenileniyor
Ağır geçen kış mevsiminin ardından asfalt kaplaması bozulan ve yıpranan cadde ve sokaklarda asfalt kaplama
işlemleri devam ediyor. Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nin sınır caddesi olan Gazi Hüseyin Paşa Caddesinde de asfalt kaplama işlemi gerçekleştirildi.
Kışın ağır geçtiği Kütahya’da asfalt kaplaması bozulan cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı çalışma, Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri tarafından, planlanan program dâhilinde yapılıyor. Son olarak Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinin sınır caddesi olan Gazi Hüseyin Paşa Caddesinde asfalt kaplama işlemi yapıldı. Ön hazırlığı
biten caddede ekipler, vatandaşların daha konforlu seyahat edebilecekleri asfalt kaplama çalışmasını hızlı bir
şekilde gerçekleştirdi. Kentte kış aylarında bozulan tüm cadde ve sokakların bakım, onarım ve asfalt kaplama
işlemleri planlanan program dâhilinde gerçekleştirilecek.
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Sinek ve Haşere İlaçlama Ekiplerinden Tam Mesai
Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz ayının gelmesiyle
birlikte artan sinek ve haşerelere karşı mücadelesini hız kesmeden
sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla artan sivrisinek uçkunlarına karşı,
sıcak (dumanlama) ve soğuk (ULV) sisleme yöntemi ve kaynağında
ilaçlama modelini uygulayan ekipler, sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sineklerin üreme alanlarını tespit
ederek yeşil alan, kanal ve çöp konteynırları gibi alanlarda ilaçlama
çalışmalarını yürütüyor. Bu yöntemle, çevre ve insan sağlığına zarar
vermeden sineklerle mücadele ediliyor. Şehir genelinde periyodik olarak ilaçlama çalışması yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen
şikâyetleri de anında değerlendirerek sonuçlandırıyor.

Doğalgazlı Mahalle Fırınları Hizmete Açıldı
Gaybiefendi Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi ve Cum¬huriyet Mahallesi’nde olmak üzere 3 adet doğalgazlı mahalle fırını hizmete açıldı. Bu sayede daha ekonomik,
hijyenik ve verimli bir çalışma ortamı sağlandı.
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Esnaftan Başkan Işık’a Teşekkür Ziyareti
Adnan Menderes Bulvarı esnafı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Esnaf temsilcileri, ziyarette Başkan Işık’a, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Adnan Menderes Caddesi üzerinde ticaret yapan esnaf ve zanaatkârlar, Başkan Işık’ı makamında ziyaret ederek
hem yapılan hizmetler için teşekkür etti hem de taleplerini birinci ağızdan, Başkan Işık’a iletti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Işık, Kütahya esnafının ve Kütahya halkının, her hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek,
yapılan çalışmalarda kendilerine destek olan esnafa ve Kütahya halkına teşekkür etti. Esnaf temsilcileri ise yapılan
hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek taleplerini Başkan Işık’a iletti.

Başkan Işık, Üniversite Öğrenci Temsilcileriyle Buluştu
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üniversite öğrenci temsilcileri ile makamında bir araya geldi. Başkan Işık, öğrenci temsilcilerine belediyenin öğrencilere yönelik projelerini anlattı.
Üniversite öğrencilerinin okumaya geldikleri Kütahya’da, daha konforlu bir öğrenim hayatı yaşamalarına olanak
sunan projelere imza atan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üniversite temsilcilerini makamında ağırladı. Ziyaret esnasında öğrencilere Kütahya Belediyesi’nin ikamet kart projesi, bu proje kapsamında öğrencilere sağlanan
yüzde 10 ulaşım indirimi, yüzde 25 su indirimi, ulaşım hizmetleri müdürlüğünün Kart 43 hizmetleri, e-bisiklet,
e-scooter, akıllı otobüs durakları ve cep telefonu uygulamaları ile ilgili bilgiler verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Kütahya’ya öğrenim görmeye gelen öğrencilerin ileride Kütahya’nın tanıtım elçileri olacaklarını ifade etti. Şehre okumaya gelen her öğrenciyi kendi evlatları gibi gördüklerini ifade eden Başkan
Işık, belediyenin öğrencilere yönelik hizmetlerini anlattı ve her öğrencinin okuduğu dönem süresince ikametini
Kütahya’ya aldırmasının önemine vurgu yaptı.
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Sit Alanları Sorunu 32 Yıl Sonra
Çözüldü
1987
yılında
onaylanarak
yürürlüğe giren ve Kütahya’da
önemli sorunlara yol açan
“Kütahya Koruma Amaçlı İmar
Planı” daraltılarak revize edildi
ve yeni haliyle Kütahya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması
sağlandı. Böylelikle 32 yıldan
bu yana süren büyük bir sorun
çözüme kavuşturulmuş oldu.
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Devam eden ve yakın gelecekte başlanacak projeler
Kamyon Garajı Projesi
1.Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerine yapılması planlanan proje, 1.145 m²’lik alan üzerinde gerçekleştirilecek.

Küçük Sanayi Sitesi Projesi
2. Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında, 5488- 5499
parsellerde ve 90 hektarlık alanda işyerleri ve sosyal
donatı alanlarının bulunacağı Küçük Sanayi Sitesi Projesi’nin hazırlıklarına başlandı. Proje, Toplu Konut İdaresi ve Kütahya Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek.
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Devam eden ve yakın gelecekte başlanacak projeler
Atakent Vadi Kütahya Projesi
Atakent Mahallesi’nin güneyinde kalan ve eski cephanelik olarak bilinen alan, Atakent Vadi Kütahya Projesi ile
düzenlenerek kentin doğu yerleşim bölgesinin cazibe merkezlerinden birisi haline getirilecek. Böylelikle şehir
merkezindeki insan ve trafik akışının azaltılması sağlanacaktır. Orman Genel Müdürlüğünden B tipi mesi¬re
alanı için onay alınarak proje çalışmalarına başlanmıştır.
Yoncalı Şifakent projesi
Yoncalı bölgesindeki toplam 11 parsel, Kütahya Belediyesi adına tapuda tescil edilmiştir. Toplam 200 dekara
yakın bir alanda, belediyeye ait 11 dekarla 25 dekar arasında değişen ve yatırımcıların davet edileceği parseller
oluşturuldu.
Yoncalı Spor Tesisleri Projesi
25 dekarlık parsel üzerine 1 nizami, 3 antrenman sahası olacak şekilde, futbol takımlarının hazırlık kamplarını değerlendirebileceği sahaların yapılması planlanmakta olup, projelendirmesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tesisler için Kütahya Belediyesi’ne ait 6 milyon lira değerindeki alan Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü’ne 25 yıl süre ile tahsis edildi. Tesislerin yol, su, kanalizasyon ve elektrik altyapı çalışmalarına en
kısa zamanda başlanacak.
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Devam eden ve yakın gelecekte başlanacak projeler
Kütahya Turizmine Değer Katacak Proje:
Ilıca Günübirlik Tesisleri
Kütahya Belediyesi’ne tahsisi gerçekleşen
34.000 m²’lik alana inşa edilen Ilıca Sefa
Kent Projesi’nin 1. Etabı olan Günü Birlik
Tesislerin ihalesi yapıldı, fiziki ilerlemesi
2020 yıl sonu itibariyle %55’e ulaşmıştı.
Bugün itibariyle %85 seviyesinde olup, tesislerin bu yıl içerisinde hizmete açılması
planlanıyor.
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Kapalı Pazaryerleri Projesinde İlk Adım
Kütahya Belediyesi Pazaryerleri Projesi kapsamında Pazartesi Pazarı çevre kapatma tadilatı gerçekleştirildi. Yenilenen pazaryeri yapılan açılış töreni ile hizmete girdi. Törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Âlim
Işık; Pazartesi Pazarı ile başlayan sürecin diğer Pazar yerlerinin kapanması ile devam edeceğini söyledi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın seçim sürecinde sözünü verdiği kapalı pazaryerleri projesinin ilk
adımı Pazartesi Pazarı ile atıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Kütahya İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet İdiz, başta Belediye Başkanı Alim Işık olmak üzere yapılan hizmette emeği geçen herkese teşekkür etti. Sebzeciler ve Pazaryerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş ise konuşmasında pazarcı esnafın ve vatandaşların artık
daha rahat bir ortamda alışveriş yapma imkânına kavuştuklarını ifade ederek Başkan Işık ve ekinine teşekkür etti.
Pazaryerlerine Özel İlgi
Dumlupınar Mahallesinde daha önce kurulan ancak resmi olmayan pazar yeri, yapılan düzenlemeler ile resmen
pazar yeri statüsüne kavuştu. Öte yandan pazartesi pazaryerinin yan kısımları kapatılarak esnafın ve vatandaşların
huzur içinde alışveriş yapması sağlandı.
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KRİPTO PARA BORSASINDA ROBOT KULLANMA
Covid-19 salgınından sonra dünya devletlerinin ekonomilerinde dengeler bozuldu. Sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle
üretimler düştü, hatta servis hizmetleri
veren işyerleri aylarca kapalı kaldı. Devletler ekonomik gücü oranında vatandaşına yardımcı olmaya çalışsada bu yardımlar
insanların alışıla gelmiş iş-yaşam standartlarına göre yeterli değildi. Bu nedenle insanlar alternatif para kazanma
yollarını araştırmaya başladı. KısıtlamaERDAL ÖZÇELİK lar yüzünden evde otururken para nasıl
kazanılabilir sorusu ortaya çıktı. Cevap
Sistem Analisti
kolay; elimizin altındaki dünyaya açılan
kapı‘internet’ ve bize sunduğu imkânlar.
2011 yılından günümüze doğru uzanan
kripto paralarla bir borsa oluşarak para
“Bu robot yazılımları kazanma imkânı daha da göz önüne çıksatanlar ise genelde maya başladı. Bu paralardan en fazla
kripto para piyasasını bilineni BTC (Bitcoin) olmakla birlikte
yöneten kişiler oluy- bunun gibi 5500’ün üzerinde kripto para
orlar ve bunlar size
cinsi mevcut. Dünyada çeşitli serverlar
her ay belli bir para üzerinde oluşturulan borsalar ile bu, tekazanmayı garanti
meli olmayan, bir kaynağa dayalı olmaediyorlar. Ben bu
yan, insanların alıp sattığı yani itibar ettiği
robotları kullanankadar değerlenen paralar ortaya çıktı. Pek
lardan zengin olanı çok kişi bu paralardan alıp satarak para
hiç görmedim.”
kazanmaya ya da kaybetmeye başladı.
Bu borsalar, 24 saat bilgisayar başında
oturarak para kazanma şansı veriyor. Bu
sistem çok zorlayıcı ve sürdürülmesi imkânsız bir çalışma şekli gerektiriyor. Bu
eksikliği fark eden yazılımcılar ise bu duruma bir çare bularak sizin adınıza işlem
yapan robot yazılımlar ürettiler. Çalışma
mantığı ise şu şekilde; robot yazılımlara
alım-satım yapacağınız rakamları giriyorsunuz, robotlar sizin adınıza kripto
paralar o değerleri bulduğu zaman alıyor
ya da satıyor. Bu robot yazılımları satanlar
ise genelde kripto para piyasasını yöneten
kişiler oluyorlar ve bunlar size her ay belli
bir para kazanmayı garanti ediyorlar. Ben
bu robotları kullananlardan zengin olanı
hiç görmedim. Zaten kripto para ticareti
yapanlardan başka para kazanan da görmedim. Akıllı olmak lazım, reklamda belirtilen parayı o robotla kazanmak garanti
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olsa bizlere neden o robotu satsınlar, altın
yumurtlayan tavuk satılır mı? Bunun gibi
kolay yoldan para kazanma işine girenler
genelde dünyada gelişmemiş ülkelerin insanları. Örnek verecek olursak BTC işine
Avrupa’dan 5 milyon katılımcı ne yazık ki
bizim insanımız. Kripto para borsalarında
para kazanmış kişileri hiç gören olmamış,
anlatılanların hepsi uydurma hikâyeler ama kaybedenleri etrafınızda hemen
görürsünüz.
Dünya ortalamasında bir yatırım 8 yılda kendi maliyetini ancak çıkarır. Bizim
ülkemiz gibi enflasyonun yüksek olduğu
ülkelerde ise bu süre 3 yıldır. Bundan daha
erken koyduğunuz para size geri gelecek
diye yatırıma girerseniz yatırımınızı kaybetmeyi de göze almanız gerekir.
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DRONE SALDIRILARI

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN
Yazar

“Gerçekte sadece
uzun yıllardır bölücü
terörle mücadele
eden ülkemizde değil,
terör örgütlerinin
cirit attığı Ortadoğu
coğrafyasında
amaçlarına ulaşabilmek bakımından
teknolojinin sağladığı
imkan ve avantajları
gerektiğinde son kertesine kadar kullanacakları açıktır.”

18Mayıs 2021 günü akşam saatlerinde
TV’leri açanlar “Diyarbakır’da akşam saatlerinde 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’na terör
örgütü PKK iki adet drone ile saldırı girişiminde bulundu. Dronelar, etkisiz hale getirilerek düşürüldü.” Yolundaki haberlerle
irkildiler. Haberlerde “Drone’ların üs arazisi içinde düştükleri yerde patlama meydana geldiği ve ortaya çıkan sesin, tüm
şehirde hissedildiği, hemen akabinde de
bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildiği”nin
belirtildiği, esasen, .gelişmeler sonrasında
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun
bir açıklama yaparak, “Diyarbakır’da bir
askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat
yoktur” dediğini servis ediyorlardı. Aslında bir süredir Diyarbakır Havalimanı’nın
da bulunduğu üstün, pist tamirat çalışmaları nedeniyle sivil uçuşlara kapalı olduğu
ve konuyla ilgili olarak Diyarbakır Valiliği’nden de yazılı açıklama yapılarak, “Bu
gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8.
Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi
ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur.
Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş
olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut
değildir.“ deniliyordu.
Esasen bölücü terör örgütünün ülkemize
yönelik drone ve İHA’larla ilk saldırısı da
bu değildir. 11.11.2018 tarihinde TV’lerin haber kanallarında yine “Şırnak’ta
drone’lu saldırı girişimi son anda önlendi.” b aşlıklı ve “PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının Şırnak’a gerçekleştirdiği model uçaklı terör saldırısıyla ilgili
görüntüler ortaya çıktı. Terör örgütü 10
model uçağı, bomba düzenekleri ile hedeflere kilitlediği belirlendi” başlıklı haberlerde, “PKK/KCK terör örgütü mensupları
Şırnak ili sınırlarına model uçaklarla terör
saldırısı gerçekleştirdi. Şırnak’ta 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Töreni’nin tamamlanması
ardından 09.00 sularında başlayan model
uçaklı terör saldırısında sekiz adet model
uçak Şırnak ili sınırları içinde düştü. Diğer

iki model uçak ise Irak bölgesinde düştüğü
belirlendi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı terör saldırısı ile ilgili detaylar
da ortaya çıktı.” Denilerek, yeni tip terör
saldırılarına dikkat çekiliyordu.
Gerçekte sadece uzun yıllardır bölücü
terörle mücadele eden ülkemizde değil,
terör örgütlerinin cirit attığı Ortadoğu
coğrafyasında amaçlarına ulaşabilmek
bakımından teknolojinin sağladığı imkan
ve avantajları gerektiğinde son kertesine
kadar kullanacakları açıktır. PKK/PYD
Terör örgütü de özellikle DAEŞ’in Suriye’de bertaraf edilmesinin akabinde ABD
tarafından resmi partner ilan edilmesi ile
birlikte başta ABD olmak üzere Batı dünyasının silah ve teçhizatına sahip olmuş,
bu devletlerden aldığı silah ve mühimmatı
doğrudan Türkiye’ye kullanmaya çekinmemiştir. Aynı zamanda Türkiye’nin tarihsel müttefiki ve stratejik ortağı gibi kabul
edilen ABD ve Batı dünyası da ülkemizin PKK/PYD terör örgütü ve genel olarak PKK/PYD terörizmi ile ilgili tenkit ve
serzenişlerini kulaklarını tıkayarak, PKK/
PYD terör örgütüne doğrudan destek vererek, ne yazıktır ki, çok sayıda masum insanımızın terörün kurbanı olmasına seyirci kalmışlardır. Bunun son örneklerinden
birisi de ABD ve Batılı ülkelerin sahip oldukları drone ve İHA gibi yeni teknolojileri PKK/PYDterör örgütü ile paylaşmaları
ve bölücü terör örgütü PKK’nın ülkemize
yönelik gerek silahlı kuvvetlerimize ait ve
gerekse ekonomik ve stratejik hedeflerimize yönelik drone, maket uçaklarıyla ve insansız İHA’larla saldırılar tertip etmesidir.
1984 yılında Şemdinli ve Eruh baskınları
ile ülke gündemine oturan bölücü terör
örgütü ile mücadele eden güvenlik güçlerimiz,terör örgütünün bu yeni saldırılarını
da sahip olduğu teknolojilerle bertaraf etmesini bilmiştir.
(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNDE
İHRACAT REKORU
İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Şanal,
Türk iklimlendirme sektörünün 2021 Mart’ında 547 milyon dolarlık satışla aylık ihracat rekorunu
kırdığını belirterek, “Sektör olarak 2021 ihracat hedefimiz olan 5,5 milyar dolar barajını geçmeyi
amaçlıyoruz.” dedi.
Bu süreçte iş yapış
şekillerinden ticari
uygulamalara, sosyal hayattan alışveriş
kültürlerine kadar
pek çok konunun
yeniden
öğrenildiğini ifade eden
Şanal, “Türk iklimlendirme
sektörü
olarak 2021’in ilk
yarısına bir önceki
yıla göre yüzde 20’lik
bir ihracat artışıyla başladık. Martta
547 milyon dolarlık
ihracatla tüm zamanların aylık rekorunu kırdık. Yılın ilk
5 aylık periyodunda
ise ihracatta yüzde
42,8’lik büyümeyle
2 milyar 442 milyon dolara ulaştık.
2020’nin aynı döneminde ihracatımız
1 milyar 709 milyon dolar olarak
gerçekleşmişti.” diye
konuştu.
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Şanal, ikli mlendirmenin alt
sektörlerindeki ihracat kategorilerine ilişkin de şu bilgileri
verdi: “Yılın ilk 5 ayında, geçen
yılın aynı dönemine kıyasla
ısıtma sistem ve elemanlarında yüzde 62,1 büyümeyle 580,7
milyon dolar, soğutma sistem
ve elemanlarında yüzde 28,1
artışla 314,8 milyon dolar, klima sistem ve elemanlarında
yüzde 33,1 büyümeyle 296,4
milyon dolar, tesisat sistem ve
elemanlarında yüzde 39,9 artışla 940 milyon dolar, havalandırma sistem ve elemanlarında
yüzde 47,7 artışla 259,7 milyon
dolar, yalıtım malzemelerinde
de yüzde 42,1 büyümeyle 49,4
milyon dolar büyüklüğe ulaştık.”

Yılın ilk 5 ayında sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği 5 ülkenin Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa
ve Özbekistan olduğunu belirten Şanal, “Söz konusu
dönemde kombi, radyatör, ticari tip soğutucular, polietilen boru ve ekipmanları ihracatı rakamsal bazda
yine ilk sırada yer aldı. Söz konusu aylarda özellikle
hava filtreleri başta olmak üzere, havalandırma sistemleri, klima ürünleri ihracatımızda bir önceki yıla göre
önemli bir artış gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.
Şanal, en çok ihracat yapan illerin İstanbul, Kocaeli,
Manisa, İzmir, Ankara, Bursa olduğunu aktardı.

SEKTÖREL

MÜJDELİ HABERLER TURİZM SEKTÖRÜNDE
YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, turizm sektörünün arka arkaya müjdeler aldığını belirterek, “Rusya’nın uçuşlara izin kararı aynı anda etkisini gösterdi. Türk sahillerine müthiş talep
oldu. Hava trafiğimiz ilk günden yüzde 30 arttı. Geçen sene 16 milyon turist geldi, biz bu sene 20 milyon bandını
aşacağımıza inanıyoruz.” dedi.
TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye’nin Kovid-19 salgınına karşı aşılamada tüm dünyaya
örnek bir başarı gösterdiğini vurgulayarak, güvenli otel
sertifikası uygulaması ve aşılama performansıyla yurt
dışına Türkiye’nin güvenli olduğunun gösterildiğini ifade etti. İşler, şunları kaydetti:
İşler: 20 milyon bandını aşacağımıza inanıyoruz
“22 Haziran itibarıyla Rusya’dan uçuşlar başladı. Bu
bizim için çok önemli çünkü Antalya doluluk oranına
ulaştığı taktirde diğer destinasyon merkezilerine kaymalar olacaktır. Bu da tüm Türkiye’de ekonomik olarak
eşit bir dağılımı ve pazardan daha fazla pay almamızı
sağlayacaktır. Rusya’nın uçuşlara izin kararı aynı anda
etkisini gösterdi. Türk sahillerine müthiş talep oldu.

Hava trafiğimiz ilk günden yüzde
30 arttı. Geçen sene 16 milyon turist
geldi, biz bu sene 20 milyon bandını
aşacağımıza inanıyoruz. Bu da,
rekabetçi ortamda Türkiye turizm
pazarının ne kadar çok cazip ve çekici olduğunu gösteriyor.”
İki büyük müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın turizm sektörüne yönelik katma değer vergisi indirimi
desteğinde sürenin 31 Temmuz’a
kadar uzatıldığına dair açıklamasına
değinen İşler, “Bu, turizmciler için
nisan, mayıs, hazirandaki yaralarını
sarmak için destek olacaktır. Sektörümüz bunu çok olumlu karşıladı.
Bizim için büyük bir müjdeydi. Müjdeli haberler arka arkaya geliyor.
Rusya’nın haberinden sonra ikinci
müjdeli haber KDV’ydi.” ifadelerini
kullandı.
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Ebû Şekûr-i Belhî (X. YÜZYIL)
Klasik İran edebiyatının ilk dönem büyük
söz ustalarından Ebû Şekûr-i Belhî’nin
yaşadığı dönem, kaynaklardaki kayıtlar
ışığında büyük bir ihtimalle Rudekî’nin
son zamanlarıyla Firdevsî’nin ilk dönemlerine rastlar. Kaynaklardan ve bazı şairlerin dizelerindeki işaretlerden anlaşıldığı
kadarıyla Rudekî’nin son zamanlarına kavuşmuştur. Ebû Şekûr, aynı zamanda Eski
İran’ın bilgeleri ve filozofları arasında yer
alır. Şiirleri ve sözleri dillere destandır. O,
Prof. Dr.
şükür ve övgü meyvesi veren bir şairdNİMET YILDIRIM ir. ferînnâme adlı eseri de Ebû Şekûr’un
Yazar
şükür ağacının bir meyvesidir.
912 yılı civarında Belh’te dünyaya gelmiş
olan şairin hayatının ilk dönemleriyle ilgili hemen hiçbir kaynakta bilgi yoktur.
“Günümüze kadar
Ancak bir dönem memleketi Belh’ten Bugelmiş şiirleri, onun
hara’ya göç ederek oraya yerleştiği ve orada
mükemmel bir şair
çevresinde de fazla ilgi görmediği dizeleroluşunun, şiir yeinden anlaşılmaktadır. Yine şiirlerindeki
teneğinin, şiirdeki
ifadelerde hayatını birtakım kişileri şiirlergücünün doruklarda
inde överek geçirdiği, geçimini de bu yolla
olduğunun kanıtıdır.
sağladığı görülür.
Kendisinden sonraki
Fars manzum destansı şiirinin öncüsü
çağlarda yaşamış ünlü
olarak bilinen Ebû Şekûr, ulusal rivayşairler, onun ustalığı
etler ve mitolojik destanları derleyerek
ve şairlik yeteneği
yazıya aktarma konusunda Dakikî ve Firönünde saygıyla
devsî’den önce eser yazmış şairdir. Çok
eğilmiş, adını Rudekî
sayıda kaside, gazel ve mesnevisi olduğu
ve Şehîd-i Belhî ile
bilinir. Ancak bunlardan çoğu günümüze
birlikte anmışlardır.”
kadar gelememiştir. Farsça şiir söyleyen
şairlerin özellikle resmi günlerde, resmi ya
da özel törenlerde, hükümdarlar, emirler
ve önde gelen kişilerin üstün özelliklerini dile getirerek överek yeteneklerini ilk
olarak denedikleri bir tür olan övgü şirleri
türünde yetenekli ve güçlü şairler den biri
olan Ebû Şekûr aynı zamanda ilk dönem
mersiye şairleri arasında yer almaktadır.
Ebû Şekûr, bunların yanı sıra yazmış olduğu dört ünlü mesnevisiyle özellikle uzun
mesnevi yazımına öncülük etmiş ve böylelikle de mesnevi yazımı konusunda önemli
gelişme sağlamıştır.
Övgü şiirlerinde aşırılıklara kaçmamış,
övdüğü kişilerin gerçekte var olan güzelliklerini dillendirmiştir. Şiirlerinde asla
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yergi yer almaz. Şiirlerinde Arap şairlerini taklid ederek işlediği kahramanlık
anlatıları, aşk, öğüt, hikmet, şarap tasvirleri gibi mazmunlar yer alır. Şiir dili sade,
akıcı, yetkin ve güçlü, aynı zamanda açıkça
yaratıcılığını ve arı düşüncesini göstermektedir.
Günümüze kadar gelmiş şiirleri, onun
mükemmel bir şair oluşunun, şiir yeteneğinin, şiirdeki gücünün doruklarda
olduğunun kanıtıdır. Kendisinden sonraki
çağlarda yaşamış ünlü şairler, onun ustalığı
ve şairlik yeteneği önünde saygıyla eğilmiş,
adını Rudekî ve Şehîd-i Belhî ile birlikte anmışlardır. Hikmet konusunda da yetenekli
bilgelerden olan Ebû Şekûr, “Hekîm” unvanıyla da bilinir. Ebû Şekûr’un günümüze
kadar gelmiş şiirleri toplam 443 beyittir.
Ebû Şekûr-i Belhî’nin şiirlerinde en çok
temsil sanatı görülür. Bu durum onun öğüt
ve hikmet içerikli mesnevisinin temasıyla
uyumludur. Şair göz önüne aldığı ve dizelerine aktardığı ahlakî konuları kanıtlarıyla gözler önünde sergilemek, zihnindeki
soyut olguları somutlaştırmak için hayallerindeki olguları algılanabilir niteliği
büründürmüştür. Ebû Şekûr’un temsilleri
son derece yetenekli ve ustaca yapılmış,
birçokları kendisinden sonraki usta şairler
tarafından da taklid edilmiştir. Kaynaklarda toplam 429 beyti aktarılmaktadır.
Şairin, ferînnâme dışında başka şiirleri,
mesnevileri dışında kıtaları ve kasideleri
de vardır. Daha çok öğüt içerikli bu şiirlerinden bir kısmı günümüze kadar gelmiştir.
ferînnâme’nin toplam 329 beyti dağınık
halde değişik tezkireler, sözlükler ve
diğer birtakım eserlerde bulunmaktadır.
Günümüze söz konusu eserler aracılığıyla gelmeği başarmış olan bu eserin içeriği
eldeki dizelerden anlaşıldığı kadarıyla tamamen didaktik ve öğüt konularına yer
vermektedir.
(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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1600 YILLIK SARAY
Son dönemde definecilerin hedefi olarak gündeme
gelen ve UNESCO’nun dünya mirası listesinde de
yer alan 1600 yıllık Bukoleon Sarayı’nda restorasyon çalışması başlatıldı. Kaderine terk edilmiş
saray, 2 yıl sürmesi beklenen restorasyon çalışmaları bitince açık müzeye dönüştürülerek turizme
kazandırılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih’te bulunan ve UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer
alan 1600 yıllık Bukoleon Sarayı’nda restorasyon
çalışması başlattı. Günümüze kadar pek çok tahribata uğrayan, sahil yolu, ve demiryolu yapımlarıyla
da bir bölümü yıkılan sarayın kalan kısımları restore edilerek turizme kazandırılacak.
Kaderine terk edilen ve bakımsız kalan saray,
definecilerin de hedefi olmuş ve bazı noktaları
tahrip edilmişti. İBB ekipleri bir süredir yürüttükleri çalışmalarla günümüze kalan bölümlerde
ilk olarak temizlik çalışması yaptı. İmparatorların
limandan saraya giriş yaptığı “İmparator İskelesi”
bölümündeki molozların altında kalan bazı sütun
ve paye bölümleri, yaklaşık bir metrelik yüzey kazıma çalışmaları ile gün yüzüne çıkarıldı.
1600 yıllık sarayın günümüze kalan kısımları arasında Pharos Kulesi, İmparator İskelesi ve sarnıç
bölümleri bulunuyor. Çalışmalar bittiğinde imparatorların Marmara Denizi’ni seyrettikleri tahmin
edilen teras kısmı da ziyaretçiler tarafından görülebilecek.
Mevcut haliyle korunarak gelecek nesillere aktarılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları
Proje Müdürü Merve Gedik, yapının günümüze
kalan kısımlarında yürütülen çalışmalarla ilgili
olarak şunları söyledi: “Yaklaşık 1600 yıllık bir yapı
burası. Çeşitli dönemlerden geçmiş, Bizans döneminde de bazı istilalarda zarar görmüş ve sonrasında Tekfur Sarayı’na geçilmesiyle birlikte atıl hale
gelmiş. Osmanlı döneminde çıkan bir yangında
tahrip olmuş. Yapı, arkasından demiryolu, ön taraftan da sahil yolunun geçmesiyle ciddi bir kısmını
da bu yollarla birlikte kaybetmiş. Günümüze de bu
haliyle ulaşabilmiş bir Bizans sarayı. Biz burada bu
halinin daha fazla zarar görmemesi, mevcut haliyle
gelecek nesillere aktarılabilmesi için restorasyon ve
konservasyon çalışmalarına başladık” dedi.
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Çalışmaların oluşturulan bir bilim heyeti eşliğinde
sürdüğüne değinen Gedik, “Elimizdeki mirasın ne
ebatta olduğunu, ne derecede olduğunu anlayabilmemiz adına bu yüzey kazılarını ve temizliklerini yapmamız
gerekiyor ki alanı en doğru şekilde, en iyi şekilde açık
hava müzesi olarak değerlendirip ziyaretçilere gezdirebilelim” şeklinde konuştu.
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AÇIKHAVA MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
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BAKIŞ AÇISI
ULUSLAR ZORDA KALDIKLARINDA DİLLERİNİ Mİ
YOKSA DİNİ İNANÇLARINI MI DEĞİŞTİRMEYİ
TERCİH EDERLER?

Dr.
Yusuf BAYRAKTAR
Tıp Profesörü,
Hukukçu
“Günümüzde Japon
toplumunda Hıristiyanlığa geçen insan
sayısı artmaktadır.
Hatta Müslüman
olanlar da vardır.
Japonlara sorulursa, Japon dilinden
ve kültüründen mi
vazgeçersiniz yoksa Şintoizm veya
Budizm’den çıkıp tek
tanrılı dini inançlara
mı geçersiniz? “
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Büyük insan topluluklarının ulus veya millet olabilmeleri için birtakım unsurların
birlikte bulunması gerekir. Dil birliği, inanç
birliği, toprak birliği, ideoloji birliği gibi.
Tek tanrılı dinler ortaya çıkmadan önce
insan topluluklarının elbette kendilerine
göre manevi inançları ve tapınakları vardı.
Tek tanrılı inançlar ortaya çıktıktan sonra,
Museviliği ayrı tutacak olursak Hıristiyanlık ve Müslümanlık kendini diğer toplumlara ve devletlere kabul ettirmek için çok
büyük mücadeleler vermişlerdir. Haçlı Seferleri bunların en önemlilerindendir. Arapların bugünkü İran ve Türklerin yaşadığı
orta Asya topraklarına olan seferleri en
önemli örneklerdendir.
Bizim irdelemeye çalıştığımız husus şudur: Uluslar elbette dış etki ile kendi özelliklerini yitirmek istemezler. Buna din, dil,
kültür, toprak, gelenek, görenek dâhildir.
Asıl soru şudur: Acaba mecbur kaldığı bir
ortamda uluslar dilini mi, dini inancını mı
değiştirir? Bu soruyu basitçe cevaplayabilmek için geçmişte olup bitenlere kısaca
göz atmak yerinde olur.
Dünya da en çok göç eden, değişik
coğrafyalara yerleşen millet Türk milletidir. Türkler Orta Asya’da kendi yarattığı
inanç olan Şamanizme inanırken birden
bire Arap ordularıyla karşılaşırlar. Tarihçilere göre o dönemdeki savaşlar özellikle Talas Savaşı ve diğerleri çok kanlı
bir şekilde Türklerin aleyhine sonuçlanır.
Her ne kadar tarih kitapları Türklerin
Müslümanlığı akın akın kendi istekleriyle
kabul ettiklerini yazsa da bu kabulün kolay
olması mümkün değildir. Zira imparatorluk kuran bir ulus inançlarını kolay kolay
değiştirmez. Türkleri örnek verecek olursak Şamanizmden Müslümanlığa geçerken dilini değil dini inancını değiştirmiştir.
En önemli sosyolojik gerçek Gagavuz
Türklerinin ve bugünkü Macaristan’ın
durumudur. Zira bugünkü Gagavuzya’da
Ortodoks Hıristiyan Türkler yaşamak-

tadır. Konuştukları Türkçe çok anlaşılabilir, doğru ve katıksızdır. Ayrıca gelenekleri
eski Türk geleneklerine oldukça benzerdir. Kendilerine neden Hıristiyanlığı kabul ettikleri sorulduğunda çoğu şöyle der:
Milli kimliğimiz kaybolmasın diye dini
inançlarımızı değiştirdik ve Hıristiyanlığı
kabul ettik! Benzer cümleyi Macarlardan
da duyabilirsiniz.
Günümüzde Japon toplumunda Hıristiyanlığa geçen insan sayısı artmaktadır. Hatta Müslüman olanlar da vardır.
Japonlara sorulursa, Japon dilinden ve
kültüründen mi vazgeçersiniz yoksa Şintoizm veya Budizm’den çıkıp tek tanrılı dini
inançlara mı geçersiniz? Kendi gözlemlerime ve bildiklerime dayanarak diyebilirim
ki hiçbiri Japonluklarından vazgeçmez.
Türk toplumlarını da örnek alacak olursak zor kullanarak veya başka yöntemler
kullanılarak toplumların dini inançlarını
değiştirmeye kalkarsanız belki başarılı olabilirsiniz. Ama dilini ve ulusal kimliğini
zorla değiştirmeye kalkarsanız büyük bir
dirençle karşılaşır, başarısız olursunuz!
Yöneticiler, uluslarının devamlılığını istiyor ise ulusun dilini geliştirmeli, korumalı,
onu toplumun en büyük birleştirici unsuru
olarak görmeli. Kültür emperyalizminin
kuşatmasında olan kültürümüz ve onun en
önemli unsuru olan dil, bizlerden gerekeni
yapmamızı beklemektedir.
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KARANLIKTAN AYDINLIĞA…
Yaratılmışların en güzeli ve en mükemmeli
şüphesiz insandır.
İnsan, topraktan yaratılmıştır. Ona, canlılığını ruhu verir. Bu ruhu, Yüce Allah,
insana lütfetmiş ve onu onurlandırmıştır.
İnsanın ruhu olmazsa hiçbir işe yaramaz.
Ruhsuz insan, toprak ve su karışımından
yapılmış cansız bir heykel gibidir. Şeklen
insana benzer ama insanın işlevlerini yerine getiremez. Oysa insan, canlıdır. Yürür,
düşünür, konuşur, sevinir, üzülür, varlığını
devam ettirmek için evlenir, aile oluşturur,
Prof Dr.
toplum halinde yaşar, medeniyet kurar.
İnsan, maddi varlığı yönünden kâinat
BAYRAM ALTAN
içinde bir toz zerresi kadar küçüktür
Yazar
ama mana yönünden “Âlem-i Ekber
(Büyük Âlem)” olarak nitelendirilir. İnsan, başıboş bırakılmamış, kendisine bazı
“Allah sizi topraksorumluluklar yüklenmiştir.
tan, sonra nutfeden
İnsanın Yaratan’ına karşı ilk sorumluluğu,
yaratmış, sonra da
O’na inanmak, iman etmektir. Düşünen ve
sizi çiftler halinde var
fikir yürüten insan, bir noktaya kadar varetmiştir. Dişinin gebe
makta ve oradan öteye geçememektedir.
kalması ve doğurması
İşte bu noktada, insanoğlunun imdadına
ancak onun bilgisi“iman” yetişmektedir.
yledir. Ömrü uzun
Bilim adamları, Allah’ın varlığını kabulolanın çok yaşaması
lenmede iki temel noktadan hareket etve ömürlerin azalması
mişlerdir. Bunlardan birincisi, insan akşüphesiz kitaptadır.
lının bulduğu deliller. İkincisi ise Allah’ın
Doğrusu bu Allah’a
İlahi vahyine dayanan nakli delillerdir.
kolaydır”. ( Fatır SurPozitif bilimler üzerinde ciddi araştırmaesi, Ayet,11)
lar yapan İngiliz astronomi bilgini Harşel
şöyle demiştir:
“İlim alanı genişledikçe Allah’ın varlığına
ve kudretine olan kuvvetli deliller de artmış olur. O Allah ki, ezeli bir yaratıcı olup
kudretinin sınırı ve sonu yoktur”.
Ünlü bilgin Pastör bu konuda şöyle
demiştir:
“Eğer bugünkü bildiklerimden daha çok
bilgiye sahip olsaydım, Allah’a imanım da
o nispette daha çok artardı. Çünkü kainatı inceleyip gözden geçiren kimse, onda
büyük bir ustalık ve ince bir nizam görür.
Kainata bir göz atacak olursa çeşitli hadiseler karşısında hayretler içinde kalarak
Allah’a inanır”.
Uzun yıllar ABD Deniz Kuvvetlerin-

in Atom Araştırmaları Merkezi Bölüm
Başkanlığını yapan Sr. George Irrıl Davids’in dediği gibi: “ Bu kainatın her zerresi, Allah’ın varlığını haykırmaktadır”.
Prof. Dr. Paul Ernest Adolf da, “ Allah’a İman ve Tıbbi Deliller” başlıklı
makalesinde şöyle demiştir:
“ Ben Allah’a hiç kuşku duymadan inanıyorum. Bu inancım, sade bir zihni bilginin sonucu değildir. Bilakis ulaştığım ilim
dalının beni doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imandır”.
Allah’ın varlığına, birliğine ve yüce kudretine dair bilim adamlarının söyledikleri
akli delillerden daha fazla örnekler verebiliriz. Şimdi biraz da Allah’ın varlığı ve
kudretiyle ilgili olan nakli deliller üzerinde
duralım.
İslam’da nakli delillerin kaynağı Kur’an-ı
Kerim’dir. Kur’an’da Allah’ın varlığını anlatan âyetlerin sayısı çoktur. Bu ayetleri incelediğimizde şöyle bir sonuca varırız:
1-Kur’an-ı Kerim, Allah’ın varlığını anlayabilmemiz için pratik bir yol göstererek
iç âlemimize, ruhsal yapımıza ve organik
oluşumuza dikkatimizi çekiyor. Bunlar
üzerinde düşünmemizi istiyor.
2- Çevremizdeki canlı varlıklara dikkatimizi çekerek onların yaşayışlarında ibretler olduğunu haber veriyor.
3- Evrene ve evrendeki olaylara bakmamızı
istiyor. Bunların, Allah’ın varlığının,
birliğinin ve yüce kudretinin delili olduğunu hatırlatır.
Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyuruyor:
“Allah sizi topraktan, sonra nutfeden
yaratmış, sonra da sizi çiftler halinde var
etmiştir. Dişinin gebe kalması ve doğurması ancak onun bilgisiyledir. Ömrü uzun
olanın çok yaşaması ve ömürlerin azalması
şüphesiz kitaptadır. Doğrusu bu Allah’a
kolaydır”. ( Fatır Suresi, Ayet,11)
(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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KÜLTÜR-SANAT
KEMALİYE, DÜNYA KÜLTÜR MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNE SEÇİLDİ
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütünün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınan Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesi,
birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve milattan
önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ile kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de UNESCO’nun kalıcı listesine girmek istiyor.
Doğal güzellikleri ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla adeta açık hava müzesi konumundaki Kemaliye’nin, Paris’te bir süre önce gerçekleştirilen UNESCO Dünya Miras Komitesi Toplantısında alınan
kararla “Dünya Kültür Mirası” geçici listesine
girmesi, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.
Altı farklı medeniyetin izleri
Geçmişi milattan önce (M.Ö) 3 binli yıllara dayanan
dünyaca ünlü Karanlık Kanyonun yanı başındaki
Kemaliye’de (Eğin) Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı hüküm sürdü.
Tarihte “cennet gibi güzel bahçe” anlamına gelen Eğin ismi, ilçe sakinlerinin Kurtuluş Savaşı’na
verdikleri destekten ötürü Mustafa Kemal Atatürk
tarafından kendi isminden esinlenilerek Kemaliye
olarak değiştirildi.
Tarihi İpekyolu güzergâhında yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, mimarisiyle Anadolu’nun kültürel yapısını yansıtan Kemaliye ilçesi, bazıları ahşap olan pek çok tarihi yapının günümüze
ulaştığı kadim yerleşim yerleri arasında bulunuyor.
Günümüzde tarihi yapılarıyla medeniyetlerin izlerini taşıyan ve birçok uluslararası festival ile organizasyona ev sahipliği yapan Kemaliye’nin, UNESCO’nun kalıcı miras listesine girmesi için çalışma
yürütülüyor.
Kılıç:
“Dünyanın gözü artık Kemaliye’mizde olacak”
Kemaliye Belediye Başkan Vekili Etem Kılıç,
konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “UNESCO,
yaptığımız başvuruyla Paris’teki toplantıda Kemaliye’yi coğrafyası ve kültürel yapısıyla Dünya Geçici
Miras Listesi’ne aldı. Hem doğası hem de tarihiyle
Türkiye’den kalıcı listeye giren sadece iki yer bulunmaktadır. Birisi Pamukkale-Hierapolis, diğeri Kapadokya’daki Göreme Milli Parkı. Biz de üçüncüsü
olma yolundayız. Türkiye’nin dünyaya örnek olarak
göstereceği ender bir coğrafyadan, Türk ve Anadolu kültürünün özgün yapısını sunmak hepimiz için
milletimiz için bir şereftir, onurdur.”
SİMGE DERGİ
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Belediye bünyesinde uzmanlardan oluşan UNESCO bürosu kurduklarını belirten Kılıç, “Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile bir protokol imzalayacağız.
5, 10 ve 25 yıllık planlamalarımız olacak. Bu protokolde koruma, eğitim ve sürdürülebilirlik gibi
çalışmalarımız yer alacak. Yeni atölyeler kurularak
çeşitli ekonomik girdiler olacak. Kısacası dünyanın
gözü artık Kemaliye’mizde olacak.” ifadelerini kullandı.
(Kaynak: Kemal Özdemir - AA)

KÜLTÜR-SANAT
İpekyolu’ndan günümüze, Doğu’nun saklı bahçesi…
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KÜLTÜR IRMAĞI VE KÜLTÜR DERELERİ
Sümer’den, Mısır’dan geçerek eski Yunan’a
ulaşan kültür ırmağı, burada yeni bir yatak
arar gibi bir süre durakladı. Çevreden akan
milli kültür derecikleriyle daha da güçlenerek, İslam ülkelerine yöneldi. Hindistan
ve Ortadoğu’dan gelen derelerle de beslenerek, Endülüs’e ulaştı. İnsanlığın ortak
malı olan bu ırmak, burada İslam rengiyle
boyandı. “Biz Allah’ın rengiyle boyanmışız.
Allah’ın renginden daha güzel ne olabilir ki?” (Bakara:138). Irmak burada öyle
Prof. Dr.
bir göllendi ki, bütün insanlığa bereket
DURALİ YILMAZ
sunacak deltalar oluştu. İsteyen, bu deltaYazar
larda istediği ürünü, en güzel şekilde elde
edebilirdi. İbn Sina’dan, İbn Haldun’a nice
büyük deha, kendi beslendikleri kültür
“Kendi milli kültürl- derelerinden de yararlanarak, İslam boyaserinin derelerine sahip ıyla boyanmış bu ırmaktan doldurdukları
çıkamayanlar, ortak kovalarla, insanlığa su verdiler. Çünkü
kültür ırmağına da ul- onlar, bu kültür ırmağının insanlığın oraşamayınca, bir kısır tak malı olduğunun bilincindeydiler. Öte
yandan buraya dökülen milli kültür deredöngüye düştüler.
Batılılar, kendilerine lerinin önünü de sürekli açık tuttular. Yine
uyumlu tek kültürlü biliyorlardı ki, milli kültürleri, ana ırmağa
taşıyan dereler kurursa veya tıkanırsa, ırve kendi standartlarına göre bir dünya mağın giderek debisinin düşmesi, zaman
kurmanın yanlışlığını içinde de durgunlaşıp yosunlaşarak bozulması kaçınılmazdır.
ve sonunda bunun
Ne var ki bir süre sonra bu kültür
kendilerini de çıkmaza sokacağını, fark ırmağının yolu, kesilmek ve akış yolu
değiştirilmek istendi. Onu besleyen derettiler.“
elerin önüne de setler çekilmeye çalışıldı.
Hal böyle olunca, ırmağın rengi de solmaya başlayacak, giderek yosun bağlayacaktı. Sonunda ırmağın önüne setler çekildi.
Sümer, Mısır, Grek ve İslam kültürü, şimdi
de Batı kültürü adını alarak akışının devam etmesi ve yeni adlar alması beklenirken, önüne çekilen setler nedeniyle, milli
kültür derelerinden de beslenemeyince
kültür ırmağında yosunlaşma başladı.
Batının eline geçen insanlığın ortak malı bu kültür ırmağı, giderek kurumaya yüz tuttu, çünkü kendisini besleyen
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Batılılar dışındaki diğer milli kültür derelerinden yoksun kalmıştı. Bu kültür ırmağı, Akif ’in ifadesiyle Batılıların elinde:
“Tek dişi kalmış canavar”a dönüştü. Batı,
elinde kanlı bir kılıçla diğer milletlerin bu
ırmaktan yararlanmasını da önledi. Ona
ulaşmak isteyen milli kültür derelerini
küçümsedi ve hatta yok saydı. Bu durum
karşısında Batının dışındaki milletler, bir
yenilmişlik duygusuna kapıldılar. Onlar
da kendi kültür derelerini küçümsemeye
başladılar ve kültür ırmağına giden yolda
engel olarak görür oldular. Çünkü onların tek hedefleri, insanlığın ortak mirası
kültür ırmağına ulaşmaktı. Buraya ulaşabilirlerse gelişerek, çağdaş dünyaya uyum
sağlayacaklarına inanıyorlardı.
Kendi milli kültürlerinin derelerine sahip çıkamayanlar, ortak kültür ırmağına da ulaşamayınca, bir kısır döngüye
düştüler. Batılılar, kendilerine uyumlu tek
kültürlü ve kendi standartlarına göre bir
dünya kurmanın yanlışlığını ve sonunda
bunun kendilerini de çıkmaza sokacağını,
fark ettiler. Kültür ırmağını yeniden canlandırmak için Milli kültürleri canlandırarak, kültür ırmağına ulaşmasının yollarını aramaya başladılar; UNESCO bu
düşünceyle ortaya çıktı. Ne kadar başarılı
olduğu elbette tartışılır.
Kendi milli kültür derelerini yok
sayanlar, Batının kendi rengiyle boyadığı
insanlığın ortak malı kültür ırmağını,
onun malı sandılar ve giderek bulundukları dururumu da koruyamadılar. Yenik
ve umutsuz hale düştüler. Mesela Namık
Kemal, eski edebiyatla aramıza adeta bir
mezarlık girmiştir, ifadesinden sonra:
“Biz, Batının karşısında henüz yeni konuşmaya başlayan çocuk gibiyiz” dedi. Bu, bir
ezikliğin ve bir umutsuzluğum itirafıydı.

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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İnsanoğlu Okuma Yazmayı “Gerçekten” Ne Zaman Öğrendi?

Prof. Dr.
EKREM GÜREL
Yazar

Özellikle şunu söylemek lazım, diğer tüm
canlılar gibi bitkiler
de belli bir beslenme
sistemine ve besin (gıda)
maddeleri sentezleme
yeteneğine sahiptirler. Esas itibarı ile
biz insanlar da dahil
olmak üzere, doğadaki
canlıların tamamına
yakınının gıda kaynağının bitkiler olduğunu bilmemiz gerekir.
Bitkileri yiyen canlılar,
onları yiyen diğer
canlılar, vs. bu şekilde
doğada besin zinciri
devam eder.

Biyoteknolojinin en önemli özelliklerinden
birisinin, canlı sistemlerin genetik yapısını
değiştirme gücü olduğunu daha önce ifade
etmiştik. Bugünkü yazımızda ise tarımsal uygulamalarda çok büyük bir önemi olan total
herbisitlerin, yani karşısına çıkan bütün bitkileri öldürme yeteneğine sahip olan kitlesel
ot öldürücü ilaçların gelişim hikayesine değineceğiz.
Özellikle şunu söylemek lazım, diğer tüm
canlılar gibi bitkiler de belli bir beslenme sistemine ve besin (gıda) maddeleri sentezleme
yeteneğine sahiptirler. Esas itibarı ile biz insanlar da dahil olmak üzere, doğadaki canlıların tamamına yakınının gıda kaynağının
bitkiler olduğunu bilmemiz gerekir. Bitkileri
yiyen canlılar, onları yiyen diğer canlılar, vs.
bu şekilde doğada besin zinciri devam eder.
Peki bitkiler bu besin maddesi elde etme
işlemini nasıl yaparlar? Bitkiler, fotosentez
adını verdiğimiz bir mekanizma ile önce havadaki karbondioksidi şekerli madddelere
dönüştürürler (Şekil 1), daha sonra da bu
şekerli maddeleri metabolik yollarla farklı
ürünlere (karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
nükleik asitler, vs.) dönüştürerek, yapılarına katarlar. Diğer canlılar da (biz insanlar
da dahil) bu bitkilerdeki besin maddelerini
tüketerek değişik yollarla bünyelerine katarak
yaşamlarına devam ederler.
Bilindiği gibi tarım alanlarında kültürü
yapılan bitkilerin dışındaki diğer yabancı
otların tarlada olması istenmez. Çünkü bunlar tarlada kültür bitkisi ile rekabet ederler.
Örneğin bir mısır tarlasında sadece mısır
bitkilerinin büyümeye devam etmesini, onun
dışındaki diğer bütün bitkilerin, başta yabancı otlar olmak üzere, tarlada olmaması
(yaşamaya devam etmemesi) arzu edilir.
Dolayısıyla öyle bir kimyasal madde (yani
ot öldürücü) geliştirilmeli ki tarlaya uygulandığında sadece tarladaki mısır bitkileri
yaşamaya devam etsinler ama diğer bütün
bitkiler ölsünler.
Peki bunu nasıl yapacağız? Böylesi bir madde
uyguladığınızda bütün bitkiler gibi tarladaki
sizin bitkiniz de, yani örneğin mısır bitkileri
de, bundan nasibini alacaktır. İşte biyote-

knoloji burada devreye girmektedir. Mısır
bitkisinin genetiğini değiştirirseniz, yani ot
öldürücü ilaca öldürme özelliğini sağlayan
maddesini etkisiz hale getiren metaboliti üreten bir geni mısır bitkisine aktarırsanız (yani
genetiğini değiştirirseniz), sizin bu GDO’lu
mısır bitkiniz anılan total herbisite karşı
dayanıklı hale gelir, onun dışındaki tarlada
büyüyen diğer bütün bitkiler bu geni taşımadığı için ölürler (Şekil 2). Böylece genetiği
değişmiş mısır bitkinizi tarlaya ekersiniz,
sonra farklı zamanlarda total herbisit ilacı
uygularsınız, mısır bitkileriniz sapasağlam
ayakta kalmaya devam ederken, diğer bütün
bitkiler ve yabancı otların istisnasız tamamı
ölmüş olur. Böylece tek bir ilaçla bütün yabancı otlardan kurtulmuş olursunuz.
Tabii bu tür bir uygulamanın çevresel, gıda
sağlığı ve diğer açılardan tartışılan yönleri de
yok değil. İlerleyen sayılardaki yazılarımızda
biyoteknolojinin sağlık, çevre, gıda ve diğer
etik konulardaki sorunlarını sizlerle tartışacağız.
Şimdilik hepinize en kalbi selam ve saygılarımı iletir, pandeminin geride kaldığı
güzel ve sağlıklı günler dilerim. Şekil 1. Total herbisitlerin (ot öldürücülerin) genetiği
değiştirilmiş (GDO) ve değiştirilmemiş (normal) bitkilerdeki etki mekanizması.

Şekil 2. Bitkilerdeki fotosentez olayının özet
şeması.
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ÜMİTVAR OLMAK
İnsan hayatının ön önemli ruh hallerinden
biri ümitvar olmak, yani ümitli olmaktır.
Ümidin hayatın hayatı olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Zira hayat ümitle
devam eder. Bu sadece insanın ruhi yapısı
ile alakalı bir durum da değildir, insanın
fiziki yapısını da olumlu ya da olumsuz
yönde etkileyebilen en önemli faktörlerden
biridir. İnsanın fiziki yapısının sağlam olması, iyi ve düzenli çalışması ruhi durumu
ile yakından alakalıdır.
İnsanın maddi ve manevi sağlığını yakinProf. Dr.
en ilgilendiren ümit ya da ümitsizlik hali
Sayın DALKIRAN
aynı şekilde iş hayatına da yansır. ÜmitYazar
li olan, geleceğe ümitle bakan bir kimse
iş hayatında da başarılı olur. Aşk ve şevk
içinde çalışmasına devam eder ve aşırı bir
yorgunluk ve bitkinlik hali göstermez. Anİnsanda hep ümit
hakim olmalı, korku cak ümitten kişi uzak ise, çalışma hayatında da ah eder, keder ve ızdırap çeker ve
ve endişeden uzak
bulunmalıdır tezini hayatından hiç lezzet almaz. İşveren de
de kabul etmiyorum. diğer iş arkadaşları da bu tarzdaki kimİnsanda fıtri olarak selerden hoşnut olmazlar. İşveren bu tip
var olan duyguların bir kişiden verim alamadığı ve diğerlerine
tamamı insan için son kötü örnek olduğu için ondan şikayet ederken, iş arkadaşları da onun bu halinden
derece faydalı olan
olumsuz olarak etkilenip, böylesi biri ile
cihazlardır. Ancak
çalışmak istemezler. Halbuki iş hayatı ne
bu duyguların yerli
yerinde kullanılması, kadar zor da olsa kişi onun güzel taraflarını
orantılarının iyi belir- bulup, hem kendisi hem de çevresindekillenmesi, aşırılıklardan ere pozitif enerji yükleyebilir.
uzak tutulması icap Hayattan ümidini kesenler hayatın hiçbir
safhasında mutlu olamazlar. Yukarıda ifeder. İnsan denilen
ade ettiğimiz gibi iş hayatında kötümservarlıkta illaki ümidin yanında korku ve liği ve menfiliği ile hem kendisine hem de
endişe de bulunma- iş çevresine mutsuzluk yayan kişiler, aynı
şekilde aile hayatlarında da bu olumsulıdır.
zluklarını sürdürürler. Hayatı kendisine
zehir eden bu kimseler, eşine, çocuklarına, ana ve babasına da bu menfiliklerini
yansıtırlar. Bu ortamda büyüyen çocukların psikolojileri bozulur ve geleceklerine de yansır. İlerideki tahsil hayatlarında,
arkadaşlık ilişkilerinde, iş hayatlarında
ve pek çok alanda çocukluktan aldıkları
bu yaraların etkileri devam eder. Yapılan
araştırmalarda toplumlarda görülen ruhi
bir problem olan depresyon yüzde altı ile
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yüzde sekiz civarında bulunmaktadır ki,
depresyonun ana nedenlerinden biri de
söz konusu ettiğimiz ümitsizliktir. Zira
ümitsiz insan hayattan zevk alamaz duruma gelir ve gelecekle ilgili hiçbir beklentisi
bulunmaz.
İnsanda hep ümit hakim olmalı, korku
ve endişeden uzak bulunmalıdır tezini de
kabul etmiyorum. İnsanda fıtri olarak var
olan duyguların tamamı insan için son
derece faydalı olan cihazlardır. Ancak bu
duyguların yerli yerinde kullanılması, orantılarının iyi belirlenmesi, aşırılıklardan
uzak tutulması icap eder. İnsan denilen
varlıkta illaki ümidin yanında korku ve
endişe de bulunmalıdır. Zira korku ve
endişe insanı arzuladığı şeyi elde etmek
için çalışmaya ve bu konuda ihtiyata ve
tedbir almaya sevk eder. Bir öğrencinin
sınıfını geçmek ve bulunduğu okuldan,
üniversiteden mezun olmak gibi bir korku ve endişesi bulunmasa derslere devam etmek, ders çalışmak, ödev yapmak,
disiplin kurallarına uymak gibi konularda
problemleri olacaktır. Ona göre bunlar lüzumsuz teferruattır ve bir şekilde mezun
olacaktır. Bu tarzdaki öğrencinin ne kendisine ne de başkasına yararı bulunmaz.
İşin tersi korkuyor ve endişe ediyor ancak
içinde sınıf geçeceğine ve mezun olacağına ilişkin hiçbir ümidi bulunmuyorsa bu
öğrenci de başarılı olamaz. En güzeli yerli
yerince ve yeterli ölçüde kişide korku da
ümit de bulunmasıdır.
İşi biraz daha genişletecek olursak, iktidar
olmayı hedefleyen her bir partinin de iktidar olmak üzere ümidinin olması gerektiği
kadar kaybetmek endişesini de, korkusunu
da hissetmesi ve göz önüne alması gerekir.
İktidar olamayacağını düşünen, hiçbir
ümidi bulunmayan partilerin durumu ne
ise iktidarı halkın tabiri ile çantada keklik
görüp, kaybetme endişesini hiç taşımayan
partilerin durumları da odur. Yani hayatın
her bir safhasında hem ümit olacak hem
de korku bulunacaktır.
(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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SİYASET KURUMU
Türkiye’mizin kaderi siyaset kurumunun
müthiş kabızlığı neticesinde alternatif üretemeyen, sermayesini iktidarı eleştirmek
üzerine kuran bir anlayışı sürdüren çeşitli isimlerde partilerden oluşan, Mahmutpaşa pazarına dönüşen bir yapılanma
modeli. Bu pazardan kalite oluşmuyor,
oluşamıyor…
Dikkat edin, liderler çarşı pazar dolaşıp
esnafın sorunlarını dinliyor. Sözde sorular
soruyor ama hiçbir çözüm üretemiyor.
İsmail AYDIN
Sorunları bile belirleyemiyorlar. Sözde
Yazar
seçmen ile dertleşmek, ona ulaşmak ve
de oyuna talip olmak taktiği. Ama hiçbir
çözüm önerileri yok. TBMM’de tartışmaların seviyesizliği de işin cabası. Türkiye’nin asıl sorunu demokrasi sorunudur.
Mevcut muhalefet
Siz hiç bir siyasiden bu konuda bir görüş
partilerinin söylemleri sergileyen bir parti gördünüz mü? Bir lidhep aynı varsa yoksa er kalkar da selpak siyaseti yakıştırmasını
tek sermayeleri iktidar telaffuz edip bunun bir kâğıt mendil marpartisi “istemezük”
kası olduğunun bile farkında olmayıp kâğıt
anlayışı. Yapmayın
mendil diyemiyorsa bu ülkenin sorunAllah aşkına bu ülke larına nasıl çözüm getirebilir anlamakta
insanını bu kadar saf güçlük çekiyorum. Parti kurup başına ilk
görmeyin. Geçmiş
geçen kişi lider olduğunu sanıyor, ülkemdönemlerden çok
izde siyaset anlayışının derhal değişmesi
daha iyi durumda
gerekiyor. Siyaset kurumu çözüm üretir.
olmamız gerekirkVar olan sorunları tespit eder ve buna göre
en gittikçe umutlar
bir yol haritası çizer. Türkiye’de bunun tam
tükenmeye başlıyor. aksi yapılıyor, çünkü lider oldun mu bir
daha seni değiştirecek bir güç yok. Ancak
ilahi adalet tecelli eder de bu dünyadan
göçerse belki başka liderler çıkabiliyor
veya bir çöküş sonrası birileri sahneye
çıkıyor. İlla bunların mı olması gerekir? Ne
yazık ki bunlar oluyor.
Belki de insanlar alternatif arayışı içinde
ama kabız siyaset sayesinde bu alternatifi bulamıyor. Ben oyumu bu partilerin
hangisine vereyim diye hayıflanıp duruyor çünkü sokaktaki insanın düşüncesi
“yok birlerinden farkları, hepsi Osmanlı
Bankası” Bu nasıl bir anlayış farklı farklı
isimlerde partiler ama hepsinin ortak fikri
iktidarı eleştirmek.

Allah aşkına iktidar olunca neler
yapacağını, örneğin; eğitimde, sağlıkta, iç politika da dış politika da, ekonomi
de, tarım da demokratikleşme de ne gibi
adımlar atacaklarını bilen bir Allah’ın kulu
var mı? Yok çünkü siyaset kurumu kabızlaşmış durumda. Mevcut muhalefet partilerinin söylemleri hep aynı varsa yoksa
tek sermayeleri iktidar partisi “istemezük”
anlayışı. Yapmayın Allah aşkına bu ülke
insanını bu kadar saf görmeyin. Geçmiş
dönemlerden çok daha iyi durumda olmamız gerekirken gittikçe umutlar tükenmeye başlıyor.
Örneğin 1970’lerin Erbakan’ını Ecevit’ini
Türkeş’ini Demirel’ini arar duruma geldik.
Adamlarda liderlik vasfı vardı. Ne yapacaklarını söylerlerdi. İnönü gibi bir lideri Ecevit gibi biri devirebiliyordu. Çünkü parti
içi demokrasi bugünkünden çok daha ileri
seviyede idi.
Şimdi sıkıysa bir lidere karşı aday olun.
Başınıza gelmeyen kalmaz. Bunun sonucunda lider olmak isteyenler başka partiler
kuruyor. Kendini lider ilan ediyor. Aslında
sonradan lider olunmuyor. İnsanlar lider
doğuyor. Bunun bilincinde değiliz. Türkiye
sözde liderlerle dolu ve hiçbirini değiştirme
gücümüz yok çünkü demokratikleşen bir
ülke olmadık, olamadık. Demokratikleşmeden bu kadar korkan liderler varken
bu ülke demokratikleşmez. Ülkemizin geleceğini hiç de iyi göremiyorum.
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TOPLUM – SAĞLIK - ŞİDDET

PROF. DR.
NECATİ ALKIŞ
Yazar

Kısa vadedeki ve uzun
döneme yansıyacak
kanunu düzenlemeler
olabilir. Yakın birtarihte
resmi gazetede şiddeti önleme kanunu yasallaştı1.
“Kamu veya özel sağlık
kurum ve kuruluşlarında
görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık
personeline karşı görevleri
sebebiyle işlenen 5237
sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten
yaralama, tehdit, hakaret
ve görevi yaptırmamak
için direnme suçlarında;
a) İlgili maddelere göre
tayin edilecek cezalar yarı
oranında artırılır. b) Türk
Ceza Kanununun 51 inci
maddesinde düzenlenen
hapis cezasının ertelenmesi
hükümleri uygulanmaz.”
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Uzun yıllardır yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki
sağlık ünitelerin de ve hastanelerinde tıp doktoru
olarak sağlık hizmeti yürütmekteyim. Son yıllardaki kadar sağlık çalışanlarına şiddeti çok da yaşamadım, görmedim. Acaba bu artan şiddet sağlık
çalışanlarına mı bağlı? Toplumun şiddete eğiliminden mi kaynaklanıyor? Bireysel mi? Hep düşünmüşümdür. Bir konunun altını çizmem gerekir:
Eskiden bu kadar şiddet yoktu. Sağlık hizmetinin
kapısına geldiğinizde oradaki güvenlik görevlisi,
temizlik personeli, sağlık teknisyeni, ebe, hemşire,
doktor, yönetici ve sağlık birimlerinde çalışan diğer
meslek grupları da sağlık çalışanı grubundadır.
Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Şiddete maruz kalan
tüm grupların yanında, elimde istatistiki bir veri
olmamasına rağmen en çok doktor ve hemşiredir. Şiddet sadece sağlıkta mıdır?. Farklı açılardan
baktığımızda farklı kesimlerde de şiddetin olduğu
görülmektedir. Kadına, çocuklara şiddet, trafikte,
komşuda şiddet gibi farklı kesimlerde olduğu
görülmektedir. Üniversiteler ve toplum bilimcileri,
sosyologlar bunu ayrı bir araştırma konusu yapmalılar.
Sağlık çalışanları da bu toplumun bir parçası olup,
toplumdaki yansımalardan bizler de nasibimizi almaktayız. Ben şunu görüyorum: Toplumun önde
gelen siyasi liderleri eğer kullandıkları üslubu bu
kadar sertleştirirlerse, televizyonlarda ve sinemalarda filim ve dizilerde silahlar, şiddet ön planda
ise bunun yansımaları da kötü şekilde sağlıkçılara
ve diğer kesimlere yönelmektedir. Yine son yıllarda eğitim sistemininbozulması temel sebeplerden
biridir.
Eskiden okuma yazması olmayan yaşça da biraz
büyük olan birisi: evladım veya doktor bey benim
kusuruma bakmayasınız, cahilliğime verin deyip
ince bir şekilde bizlere yaklaşırdı. Anadolu’nun o
bilgeliğini konuştururdu. Çoğu zaman diğer işleri
bırakıp ona destek olmaya çalışırdım. Ama şimdi
bir kısım hastalar kapıyı tekmeleyerek‘’Benim vergilerimden maaşınızı alıyorsunuz’’ diye çıkışıyor.
Ben bunu önlemenin yolunu kısa ve uzun vadeli tedbirler diye ayırıyorum. Uzun vadeli tedbirler
öncelikle eğitimden geçer. Günlük politik ve oy
düşüncesiyle değil, insan haklarına saygılı çağdaş
yaklaşımı ön plana alan eğitim sistemi olmalıdır.
Genel eğitimin dışında, tıp eğitiminin içinde hasta, yakınları ve toplumla iletişim konularını işleyen
dersler konulmalıdır. Davranış bilimleri eğitimleri
yaygınlaştırılmalıdır.
Son devrelerde doktoru önemsemeden, hasta
memnuniyeti ve lüks otelcilik hizmeti ön plana
alınmıştır. Eğitimde idealist olmanın yerini kısa
sürede hayata atılma ve daha rahat hizmet yolları
aranmaktadır. Eskilerden tıp tercihleri üniversite
seçme sınavlarında ilk sıralarda iken şimdi daha

gerilere düşmektedir. Tıp fakültesini bitirenler
zahmetli ve hasta ile içli dışlı olan bölümleri değil,
diğer branşları tercih etmektedirler. Zorlu bir eğitim sonrası tatmin olunmayan ücret sistemi ve diğer
adil olmayan performans sistemiyle doktorlar olması gerekenin dışında hastaya bakıp kısa sürede
göndermek yolunu seçmektedir. Hastayla diyalog
artık olmamaktadır.
Kısa vadedeki ve uzun döneme yansıyacak kanunu
düzenlemeler olabilir. Yakın birtarihte resmi gazetede şiddeti önleme kanunu yasallaştı1. “Kamu veya
özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan
sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı
görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında;
a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı
oranında artırılır. b) Türk Ceza Kanununun 51 inci
maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz.” “Şiddetin vuku bulduğu
sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına
mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık
personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması
halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilir.” İfadeleri vardır. Bu yasadan sonra bile onlarca sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Siz saldırıya
uğrayacaksınız o hastayı sizin diğer çalışma arkadaşınız bakacak? Acil olmadığı sürece bu olacak
iş değildir. Bunlar toplumda tartışılmadan alelacele
yapılmış işlerdir.
Yusuf Ziya Paşa’nın Nush (nasihat) ile uslanmayanın hakkı tekdir (azardır), tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir (dayak) sözü toplumda yanlış
bir uygulamaya yol açmıştır.
İyi bir eğitim, nefret dilinin kaldırılıp daha yumuşak bir dil kullanılması, karşıdakinin fikirlerine
önem verilmesi ve saygı gösterilmesi, adil ve uygulanabilir bir ücret sisteminin oluşturulması, şiddeti
caydırıcı kanuni alt yapının oluşturulması ve uygulanması; sağlıkta ve toplumda şiddeti bir nebze
azaltacaktır. Herkese sağlıklı bir gelecek diliyorum.
117.04. 2020 resmî gazete sayı: 31102, madde 28
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NET’TE SAĞLIK

Doç. Dr.
ALPER YAVUZ
Yazar

“İnternet hayatımızda
olumlu olumsuz yönde
çok ciddi değişimlere
sebep oldu. Bilgiye
erişim konusunda
hayal edemeyeceğimiz
kadar geniş yelpaze de
bilgi içeriyor.“

Tıp fakültesinin 3. Sınıfı öğrenciler için
ayrı bir anlam ifade eder. Çünkü uzun
süren temel ders sürecinden sonra yavaş
yavaş klinik eğitim sürecine geçiş yapılır.
Hastalıkların belirti bulgu ve tedavilerini
çalışmaya başlarsınız. Bu süreç öğrenciler
için çok sancılı geçebilir çünkü neredeyse
çalıştığımız tüm hastalıklarda ‘acaba bende
bu hastalık var mı?’ sorusu hemen akla gelir. Hangi hastalığı çalışırsanız çalışın hiç
fark etmez. Hergün yeni konu ve yeni sorular;
‘Bugün çok halsizim acaba
lösemi mi oldum?’
‘Yüzümde sararma var karaciğer, safra yolu hastalığım mı oluştu?
‘Sıcaklığa tahammül edemiyorum acaba zehirli guatr mı oldum?
‘Makattan kan geldi kanser
mi oldum?’
Günümüzde yaşanan süreçte toplumumuzun bizim öğrenciyken yaşadığımız
kaygıların kat kat fazlasını yaşadığına
şahit oluyoruz. İnternet bilgi açısından
kolay, hızlı ve hatta fitre edilebilir özelliği
nedeniyle anında spot bilgiye ulaşabilir olması nedeniyle çok kullanışlı. Ancak internetteki bilgiye ne kadar güvenmeliyiz veya
aldığımız bilgiyi nasıl kullanmalıyız sorularının cevapları ne yazık ki yok. Az sayıda alanında uzman kişilerin veya kurumların güncel bilgileri kanıt düzeyi yüksek
çalışmalara atfederek yayınladığı sitelerin
karşısında bilginin kaynağı olmadan yanlış
bilgi veren çok sayıda siteler mevcut.
Arama motorunda ‘kanser tedavisi forum’
diye tarattığımda karşıma çıkan forum
sitelerindeki mesajlar hekim olarak beni
hayrete düşürdü. Kanseri biyolojisini anlatmaya çalışmışlar, teşhisine değinmişler
son olarak da tedavisi için hiçbir kanıt
düzeyi olamayan bitkisel ürünler önermişler. Bunları yapanlar alanında uzman
mı, verdiği tedavi hangi dozda nasıl kul-

lanmalı, kimler bu tedaviyi kullanamaz?
Sorularının cevapları kesinlikle yok. Eminim bu mesajı yazan kişi kendisi kanser
hastası olduğunda önerdiği tedaviyi değil
de modern tıbbın kanıtlanmış tedavi protokolünü kullanacaktır.
İnternet hayatımızda olumlu olumsuz
yönde çok ciddi değişimlere sebep oldu.
Bilgiye erişim konusunda hayal edemeyeceğimiz kadar geniş yelpaze de bilgi içeriyor. Ancak internetteki bilgilerin kullanımı
konusunda ciddi sıkıntılar mevcut. Özellikle sağlık alanında ‘Yarım hekim candan
eder’ atasözünde olduğu gibi yapılacak
yanlış veya eksik paylaşım insanların
hayatına sebep olabilir.
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TARİHİN SİMGELERİ
18. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE RESTORANLAR
İnsanların medeniyetler kurmaya, kentler inşa etmeye başladığı çağlarda yemek, bir temel ihtiyaç
olduğu kadar yeni bir deneyim ve ifade alanı haline
de gelmeye başladı. Keşfedilen her yeni lezzeti bir
diğer farklı lezzet takip etti. Farklı bitkiler, farklı
etler, baharatlar, vs. Doğanın sundukları, insanın
deneyimleriyle yeni lezzetlere dönüşüyordu.
Antik dönem uygarlıklarında mutfaklar artık birer yaşam alanı haline gelmeye başlamıştı. Tarım
ve hayvancılık gelişiyor, buna paralel olarak yemek kültürü de zenginleşiyordu. Çağlar boyunca bu
gelişim devam etti. 18. ve 19. yüzyıllarda restoran
kültürü oluşmaya, aşçılık gibi meslekler, saraylardan ve konaklardan çıkarak kamuya açık mekânlarda da gelişmeye başladı.
İlk restoran: Bolanger
Restoran kavramı, 18. yüzyılın ikinci yarısında
Fransa’da ortaya çıkmış ancak asıl popülerliğini
20. yüzyılda kazanmıştır. Paris’te Bolanger adlı bir
girişimci tarafından açılan ilk restoran, bitki, sebze
ve et suyuyla hazırlanan çorbaların satıldığı bir mekândı. Aslında çıkış amacı hastalıkları iyileştirmek
için karışımlar hazırlamaktı. Zaten kelimenin
kökeni de restore etmekten yani onarmak, yenilemekten gelir.
Bu ilk restoranı takip eden ikinci restoran da ertesi yıl yine Paris’te açıldı. Mathurin Roze de Chantoiseau tarafından açılan bu restoranda vitamin
açısından çok zengin et suları hazırlanıyordu. Bu
ilk restoran örneklerinden esinlendi mi bilinmez
ama 1782’de ilk lüks restoran, Le Grand Tavern de
Londres adıyla Paris’te açıldı. Seçkin yemeklerden
oluşan geniş bir menü ve oldukça şık bir dekorasyonla müşterilerini karşılayan restoran, kısa sürede
Paris sosyetesinin başlıca uğrak yeri oldu. Restoran
kültürü, 1789 Fransız Devrimi’nden sonra ABD’de
hızlı bir yükseliş gösterdi. Çünkü devrimden sonra aşçıların çoğu işsiz kalmıştı ve 18. yüzyılın sonlarında Fransa’dan Amerika’ya yoğun bir aşçı göçü
gerçekleşti. 19. yüzyılda ABD’de ve bazı Avrupa
ülkelerinde açılan yeni mekânlarla restorancılık
gelişimini sürdürdü.
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Göçler ve restoranlar
Ancak restorancılığın asıl gelişimi modern kentlerin
gelişimiyle paralellik gösterdi. Örneğin Paris’in Montmartre semti,19. yüzyıl sonlarına kadar bir köy durumundaydı. Ancak 20. yüzyılın başlarında Paris sanatın
başkenti haline gelirken Montmartre, Avrupa’nın farklı
ülkelerinden göçle gelen sanatçıların odalarının ve
atölyelerinin yer aldığı bir semte dönüştü. Semtte yeni
restoranlar, kabareler, bistrolar ve kafeler açıldı. Yemeiçme kültürü, Paris’te ve Avrupa’nın pek çok kentinde
artık restoranlarla özdeşleşmişti.
Göçler, bir yerde restoranların kaderini belirleyen
olgulardı. Fransız Devrimi’nden kaçan aşçılar gibi
1917 Sovyet Devrimi’nden kaçan çok sayıda Rus aşçı
ve restoran sahibi memleketlerinden uzakta işlerini sürdürdü. Örneğin İstanbul Beyoğlu’ndaki Rejans böyle bir restorandır. Günümüzde de varlığını
sürdüren bu özel mekân, 1924 yılında Beyaz Ruslar
tarafından kurulmuştur.
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Ülkemizde restoran kavramının ortaya çıkışı, 19.
yüzyılın ikinci çeyreğine denk gelir. Bunlar Anadolu’daki ilk kebap lokantalarıdır. Isparta’da, 1833 yılında
açılan ve günümüzde de hizmet veren Hacıbenlioğulları Kebap Lokantası, Anadolu’daki ilk et lokantasıdır. Bu lokantayı, Isparta’da Hafız Dede isimli usta
tarafından 1850’lerde açılan lokanta izlemiş; bu ilk
örnekleri Bursa’da İskender, Afyon’da Aşçı Bacaksız,
İstanbul’da Hacı Abdullah, Adana’da Kolcuoğlu ve İzmir’de Yenice lokantaları takip etmiştir.
Lokanta mı, restoran mı?
Her ne kadar lokanta ve restaurant kavramları, aynı
anlamları ifade etse de Türkçede bir anlam biçimlenmesine uğramış ve farklı yemek kültürlerine işaret
eden alt anlamlar edinmiştir. Ülkemizde restoran denince hafızalarda pahalı bir yemek salonu imajı çağrışır.
Bu imaja göre lokanta daha basit, daha ucuz yollu bir
“karın doyurma” mekânıdır.

Restoran imajında menü alakarttır, masayla mutfak
arasında bir uzaklık vardır. Fakat lokantada vitrinden
bakarak beğenilen ve sipariş edilen yemekler masaya
gelir. Ustanın, işletmecinin müşteriyle kaynaştığı, muhabbeti bol bir yerdir lokanta. Restoranda neredeyse
sadece garsonla görüşür; yemeği ona sipariş eder, yemeğin sonunda getirdiği adisyona bakar ve hesabımızı
ona öderiz. Restoran çok sık değil, bazen gittiğimiz,
lokanta ise sık sık gittiğimizdir... Lokanta ve restoran
sözcükleri başka başka anlam katmanlarından süzülüp
imajlar dünyamızda farklı yansımalarla belirir.
Lokanta ve restoran… İşte iki benzer sözcük ve birbirlerinden ayrılan iki dünya. İtalyancanın bize yakın,
Akdeniz insanına özgü sıcaklığı mı, Fransızcanın biraz snop ve üstten bakan hali mi? Doğrusu nedir,
bilemiyoruz ancak birbiriyle aynı dairede oturan bu
iki sözcük hep bir başka yemek ortamını canlandırır
gözümüzde. Her ikisi de aynı işleve sahip yerlerdir son
tahlilde. Fakat dilin o benzersiz yapısı içinde yıllarca
kanıksanmış sözcükler, bu ikisinin aynı şey olmadığını
söyler içten içe…
Osmanlı zeytinyağlılarından Amerikan hamburgerine…
Öte yandan, zengin lezzet repertuarına, mutfak geleneklerine ve yaklaşık iki yüzyıllık geleneğe dayanan
lokanta kültürüne rağmen ülkemiz, dönemsel konjonktüre boyun eğmiş ve 1980’li yıllarda başlayan
Amerikan etkisiyle birlikte fastfood kavramı özellikle
büyük şehirlerde hızla yayılmıştır. O dönemde yerleşmeye başlayan bu yeme alışkanlığı günümüzde de
popülerliğini korumaktadır. Artan AVM sayıları da
fastfood restoranlarının sayısını artırmaktadır.
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Covid aşısı olalım mı?
Değerli Simge dergisi okuyucuları,
Genellikle kendi branşım dışı konularda yazı ve yorum yazmayı tercih etmiyorum. Ancak Mart 2020’den beri dünya
ve ülkemiz gündeminden düşmeyen Covid hastalığı kaynaklı o kadar fazla soruya
hekimler olarak maruz kalıyoruz ki bu
yazımda konu ile ilişkili bazı açıklamalar
yapmak mecburiyeti hissettim. Bilim adamları da dahil kimsenin tam olarak bilgi sahibi olmadığı pandeminin başlangıç
Doç. Dr.
dönemlerinde sağlıkçılar olarak en çok
Ali Cevat TANALP
maruz kaldığımız soru “corona’ya yakalaYazar
ndım, bana ilaç verdiler, ilacı kullanayım
mı yoksa kullanmayayım mı?” sorusu idi.
Bu çok da haksız bir soru değildi çünkü
tıp insanları olarak bizler de bu ilaçlarının
“Bu durumda pançoğunun deneysel olduğunu biliyorduk
demi gündemindancak elimizde kesin tedavi sağlayan bir
en çıkıp normal
yaşantımıza dönebil- ajan olmadığı için benzer hastalık etkenmemiz için halihazır- leri üzerinde etkili olduğunu bildiğimiz
da elimizde olan tek tüm ilaç ve türevlerini hastalık üzerinde
denemek zorunda kaldık ancak Haziran
silah aşı ile toplum
2021’e geldiğimizde verdiğimiz destek tebağışıklaması yöndavileri ve yoğun bakım ünitelerindeki
temi. Pandeminin
en çok korku saldığı yaşam destek cihazları dışında hastaların
sağ kalımına etki eden bir tedavi yöntemi
ve dünyada kitlesel
ölümlerin en yoğun bulmayı başaramadık. Umut veren bazı
ilaç çalışmaları devam ediyor. Umalım
olduğu, yazılı ve
görsel basında sürekli ki 2022’de Covid etkeni üzerinde etkili
ölüm ve yoğun bakım olan ilaç yada ilaçları bilim insanları kullanımımıza sunsunlar.
görüntüleri olan
dönemde hastalarımız Bu durumda pandemi gündeminden çıkıp
normal yaşantımıza dönebilmemiz için
ve dostlarımızın
bize sürekli sorduğu halihazırda elimizde olan tek silah aşı ile
toplum bağışıklaması yöntemi. Pandemikonu; “Ne zaman
nin en çok korku saldığı ve dünyada kitlesel
aşı geliştirilecek?”
ölümlerin en yoğun olduğu, yazılı ve görsorusuydu.“
sel basında sürekli ölüm ve yoğun bakım
görüntüleri olan dönemde hastalarımız ve
dostlarımızın bize sürekli sorduğu konu;
“Ne zaman aşı geliştirilecek?” sorusuydu.
Şu anda elimizde bilimsel olarak gerekli tüm aşamalardan geçmiş, güvenli olduğunu kanıtlamış bir değil birden fazla aşı
mevcut. Ülkemizde bu hafta itibariyle 18
yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı olma
hakkına sahipler. Peki biz sağlıkçılar bu
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sefer en çok hangi sorular ile muhatap
olmak zorunda kalıyoruz dersiniz? Ben
günde en az 8-10 dost, akraba yada hastam
tarafından aşı olup olmama kararını onların yerine vermem için aranıyorum. Herkesin endişesi benzer konular üzerine: Bu
aşılar güvenli mi? Çocuğuma yaptırayım
mı? Kısırlık yapar mı? Diyorlar ki aşı ile
vücudumuza çip yerleştirecekmiş? Aşı
miyokardit (kalp kası iltihabı) diye bir şey
yapıyormuş hocam, o nedir. Hep bir diyorlar ki ile başlayan soru cümlesi. Ancak
özne belli değil. Kim diyor dediğimde bir
şaşkınlık ifadesi, herkes öyle diyor hocam
diye bir yanıt. Daha bu hafta ağır kalp yetersizliği ve stentleri olan bir hastamı kendisi ısrarla aşı olmak istemesine rağmen
yakınlarının aşıdan korkmaları nedeniyle
aşı yaptırmamaları sonrası ağır bir covid
enfeksiyonundan kaybettim.
Aşı karşıtlığı özellikle son 10 yılda dünyada ve ülkemizde artmaya başlayan bir
trend. O kadar yanlış ve yanıltıcı bilgi ortalıkta, özellikle yazılı basın ve sosyal medyada dolaşıyor ki bir yanlışı düzeltmeye
fırsat kalmadan onlarcası türetiliyor.
Dilimiz döndüğünce doğruları anlatalım
, çok fazla teknik bilgi vermeden. Aşılar
kısırlık yapmaz, kanıtlanmış böyle bir bilgi yok. Vücudumuza bu aşılarla çip yerleştirmiyorlar, teknik olarak Biontech
gibi mRNA aşıları DNA’mıza ulaşarak
genetiğimizi değiştiremezler. Böyle bir
şey mümkün değil. Her tedavi yöntemi
gibi aşıların da bazı yan etkileri olacaktır.
Çok çok düşük oranda hastada ölüm yada
ölümcül yan etkiler olacaktır. Kalp kası iltihabı da bunlardan biridir ancak bunların
sıklığı her gün hastalık nedeniyle ölüm
yada uzun süreli diğer sağlık problemleri
yaşayan hastaların sıklığı ile karşılaştırılamayacak kadar düşüktür. Bu nedenle eğer
kendi ve toplum sağlığımızı düşünüyorsak
bilim insanları daha iyi aşılar ve ilaçlar
geliştirene kadar aşı olmamız gerekiyor.

BAKIŞ AÇISI
KARS-IĞDIR-NAHCİVAN DEMİRYOLUNUN ÖNEMİ
Yerel güzergâhlı ancak kıtalararası etkisi
olabilecek bir hat olan Kars-Iğdır-Nahcivan Demiryolu (KIND) Türkiye’nin yaklaşık 27 yıldır gündemde olan bir konudur. 08.08.2005 tarihinde dönemin Iğdır
Milletvekili Prof. Dr. Dursun Akdemir
tarafından Ulaştırma Bakanlığı tarafından
cevaplanmak üzere Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı’na konu hakkında verilen soru önergesine, dönemin Ulaştırma
Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından
Prof. Dr.
verilen cevapta şu bilgiler yer almaktadır:
Kerem KARABULUT “Kars-Iğdır-Aralık-Nahcivan demiryolu
Yazar
bağlantısının fizibilite etüdü 1994 yılında ODTÜ tarafından yapılmış, ancak hat
fizibıl çıkmadığından, hat ile ilgili bugüne
Bu proje ile öncekadar herhangi bir işlem yapılmamıştır.
likle Avrupa, TürAncak, günün koşullarına göre yeniden
kiye, Kafkasya, ve
bir fizibilite etüdü yapılarak hattın fizibıl
Rusya bağlantılı
çıkması halinde; etüt-proje ve yapım işleri,
sosyo-ekonomik
bütçe imkânları çerçevesinde ve projenin
ilişkiler gelişecektir.
yatırım programlarına girebilmesine bağlı
Devamında da Hint
olarak ileriki yıllarda yaptırılabilecektir”.
ve Atlas Okyanusları
2020 yılındakiKarabağ Zaferinin kazanılbağlantılı olarak
masıyla Nahcivan-Azerbaycan KoridoAvrupa, Afrika ve
runun (Zengezur Koridoru) açılacak olAmerika kıtalarından
ması münasebetiyle KIND tekrar güncellik
deniz yolu ile Süveyş
kazanmıştır. Bu çerçevede, KIND projesi
Kanalı ve Cebelitarık
için zemin etüdü çalışmaları devam etBoğazından Akdeniz’e
mektedir. Projenin ilk animasyon göstergiren ürünler, İzmir
isinde tespit edilen bir kısım eksiklikler de
Çandarlı ve İstanbul
giderilmiş ve rasyonelleştirilmiştir. Hayata
üzerinden demirygeçmesi durumunda, Türkiye ve Azerbayoluyla veya Karadencan sadece kara yoluyla değil, demir yolu
iz’e geçerek Trabzon ve
ile de arada başka ülke olmadan birbirHopa Limanlarından
ine kesintisiz olarak bağlanmış olacaktır.
Erzurum ve Kars’a
Bu demiryolu bağlantısı sadece iki ülkeyi
ulaştırılabilecek,
değil, birçok ülke ve kıtayı da birbirine
buradan da Karsbağlayacaktır.
Iğdır-Nahcivan veya
Bu proje ile öncelikle Avrupa, Türkiye,
Kars-Tiflis-Bakü
Kafkasya, ve Rusya bağlantılı sosyo-ekonoDemiryollarıyla Pemik ilişkiler gelişecektir. Devamında da
kin’e kadar gidecektir.
Hint ve Atlas Okyanusları bağlantılı olarak
Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından

deniz yolu ile Süveyş Kanalı ve Cebelitarık
Boğazından Akdeniz’e giren ürünler, İzmir
Çandarlı ve İstanbul üzerinden demiryoluyla veya Karadeniz’e geçerek Trabzon
ve Hopa Limanlarından Erzurum ve Kars’a
ulaştırılabilecek, buradan da Kars-IğdırNahcivan veya Kars-Tiflis-Bakü Demiryollarıyla Pekin’e kadar gidecektir. İşte bu
özelliklerinden dolayı hayata geçirilecek
olan bu projeye “Kıtalar Arası Deniz ve
Demirden İpek Yolu” özelliği atfetmek
yanlış olmayacaktır. Bu nedenle, yapılacak
güzergâh yerel olmasına rağmen, etkisi uluslararası veya kıtalar arası nitelik taşıyacaktır.
Jeffrey D. Sacs tarafından 2014 yılında
yazılan ve 2019 yılında Türkçe çevirisi
yapılan “Sürdürülebilir Kalkınma Çağı”
adlı bilimsel kitap çalışmasında, dünya
ülkelerinden deniz kıyısına sahip olanların
olmayanlara kıyasla çok daha kalkınmış
oldukları, kıyısı olmayıp kalkınabilenlerin
de etkili demiryolu ağına sahip oldukları
vurgulanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, KIND projesi, Türkiye’nin sahip olduğu deniz kıyılarının demiryoluyla da
desteklenerek sürdürülebilir kalkınmasına
katkı yapacaktır.
Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu(KTBD) hattı ile günümüzde Çin’den Londra’ya aktarmasız yük transferi denizyolundan
daha kısa sürede aktarılmakta ve böylece
demirden ipek yolu gerçekleştirilmiş olmaktadır. Karabağ Zaferi, bu hattın ikiz
kardeşi sayılabilecek KIND bağlantısının
Zengezur Koridoru üzerinden Bakü’ye ulaşmasını sağlayarak Türkiye-Azerbaycan
ilişkilerini güçlendirecektir.

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

SİMGE DERGİ

49

UZAKLAR
Bir özgürlük çağrısı:

UZAKDOĞUNUN MİSTİK VADİLERİ
Uzakdoğu denilince hepimizin aklında büyülü bir dünya canlanır. Egzotik ağaçları, gizemli ormanları, alabildiğine geniş düzlükleri, sarp kayalıkları, akarsuları,
gölleri, denizleri ile içimizdeki özgürlük tutkusunu
kamçılayan bu coğrafya; sanat tarihine geçen göz alıcı
tapınakları, gelenekleri, inançları ve yaşam kültürleriyle
doğunun mistik havasını tam anlamıyla yansıtan Uzakdoğu insanının kendine özgü yaşamını da fazlasıyla ilgi
çekici kılar. Her yıl yüz milyonlarca turiste ev sahipliği
yapan bu geniş yeryüzü parçasında gezilmesi, görülmesi
gereken yerler arasında seçim yapmak elbette çok zor.
Evet, ama yine de bu sayımızda sizin için 7 lokasyonluk
bir seçki hazırladık. Şimdi gelin, birlikte kısa bir Uzakdoğu turuna çıkalım.
Kyoto (Japonya): Japonya’nın dünyaca ünlü Sakura ağaçlarının nevi şahsına münhasır güzelliği, onlar
adına düzenlenen festivallerle daha da dikkat çekici
bir hale geliyor. Sakura, diğer adıyla kiraz ağaçlarının
yaprak dökümü zamanında yapılan festivaller, Japonya’nın mistik havasını ve doğal güzelliklerini bir görsel
şölen niteliğinde sunuyor. Sakura ağaçlarının en güzel
örneklerini görmek için bu ağaçlardan yapılmış tünelin de bulunduğu Kyota’ya gitmenizi öneriyoruz. Kyoto
aynı zamanda Japonya’nın tarihini başarıyla yansıtan,
en güzel tapınak örneklerini bulabileceğiniz kentlerin başında gelmektedir. Kyoto gezisinin her anı, Zen
Tapınaklarının etkisi altında geçecektir, bunu garanti
edebiliriz. Etkileyici atmosferi ve eşsiz tasarımlarıyla
Zen Tapınakları, zarafetin ve sadeliğin sembolü olarak nitelendirilmektedir. Bunun yanında Zen bahçeleri,
çay seremoni odaları ve daha birçok kültürel aktivite
sayesinde kendinizi Japonya’nın müthiş doğasının içerisinde kaybolmuş hissedeceksiniz.
Aogashima Adası (Tokyo, Japonya): Japonya’nın
görülmesi gereken köşelerinden biri de Aogashima’dır.
Adanın mistik dokusu, tarihi geçmişinden ziyade doğal
yapısından ileri gelmektedir. Adada yaşayan az sayıda
insanın yaşam alanı bir kraterin ortasıdır. Yanardağın
aktif olduğunu da belirtmek gerekir. Japonya’nın jeotermal saunaları dünya çapındadır. Aogashima adası da
ülkede jeotermal saunaların yoğun olduğu bir alandır.
Siem Reap (Kamboçya): Uzakdoğu gezinizde görmeniz
gereken ve mistik doğasından etkileneceğiniz bir diğer
ülke Kamboçya’dır. Kuzeybatıda Tayland, kuzeydoğuda Laos ve doğuda Vietnam ile komşu olan Kamboçya
da diğer pek çok Uzakdoğu ülkesi gibi mistik doğasıyla
nam salmıştır.
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Şanghay, Pekin ve Guangdong (Çin): Uzakdoğu’nun en
önemli ülkelerden bir diğeri de hiç kuşkusuz Çin Halk
Cumhuriyeti’dir. İmparatorlukları, binlerce yıla dayanan
kadim kültürü, tarihi kalıntıları, geleneksel yapıları, dünyanın yedi harikasından biri olan Çin Seddi ve mistik
doğasının da etkisiyle dört bir diyardan tatilciyi kendisine
çeken Çin, ülke kültürünü oluşturan felsefesi ve ihtişamlı doğası ile sizleri büyüleyecektir. YuYuan Bahçeleri ve
Tapınağı’nı ziyaret etmek sizlere Çin kültürünü yakından
görme imkânı sağlayacaktır. Şanghay, Çin kültür mirasının
en güzel örneklerini görebileceğiniz yerlerinden biridir.
Çin’in mistik geçmişini görebileceğiniz en güzel mimariler,
tapınaklarının bulunduğu bölgelerden bir diğeridir. Pekin,
Uzakdoğu’nun benzersiz doğal güzelliklerini yakından
görmek isteyenler için görülmesi gereken yerlerden biridir.
Bangkok (Tayland): Uzakdoğu kültürünün belirgin özelliklerini içerisinde barındıran bir diğer ülke, köklü bir tarihe sahip Tayland’dır. Bu köklü tarihten miras kalan pek
çok yapı, inanış, gelenek ve felsefe Tayland’ın bağrında
yatmaktadır. Başkent Bangkok, Altın Buda heykeli, Budist
tapınakları ve daha birçok özelliğiyle birlikte mistik kültür
hayranlarının mutlaka gitmesi gereken şehirlerin başında
yer almaktadır.

UZAKLAR

Bangkok gezisinde mutlaka görmeniz gerekenler listesine Büyük Saray’ı ve Altın Buda’yı eklemeyi unutmayın.
Ayrıca Altın Buda’nın dünyanın en büyük altın heykeli
olduğunun altını çizelim. Son bir öneri: Bangkok’a geldiniz zaman özellikle Wat-Arun Tapınağına bir ziyarette
bulunun. Etkisinden kolay kolay kurtulamayacaksınız.
Bali (Endonezya):
Tapınakları, altın rengindeki
kumsalları ve doğası sayesinde ün salan Bali, Endonezya’yı oluşturan adaların en güzellerinden biridir. Muhteşem doğal güzelliklere sahip olan bu adada Uzakdoğu kültürünü yakından soluyabilir ve adeta bir cennet
köşesi olan denizinde yüzebilirsiniz. Yüzyıllardan beri
varlığını korumuş tapınaklar, yemyeşil ormanlar, bu
manzaraya eşlik eden pirinç tarlaları Bali’nin ruhani havasını tamamlayan öğeleridir.
Seul (Güney Kore): Uzakdoğu kültürünün önemli motiflerinden biri de Güney Kore’dir. İçe kapalı yapısından
dolayı Kuzey Kore’ye ziyarette bulunmak oldukça zor.
Bunun yerine aynı coğrafi, tarihi ve kültürel dokuyu
temsil eden Güney Kore tercihinde bulunmak doğru
olacaktır. Güney Kore kültürünün en güzel örneklerini
bulabileceğiniz Başkent Seul’de Kore kültürüne dair her
türlü yanıtı bulabilirsiniz.
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BAKIŞ AÇISI
“Çocuklarda Duygular ve Güvenli Bağlanma”

GÖZDE USLU
Yazar

“Ebeveyn duyarlılığı
ve bağlanma çocukların duygulara
olan yaklaşımlarını
belirleyen en önemli unsurlardandır.
Deneyimlediğimiz ilk
yakın ilişki olan ebeveyn-çocuk ilişkisi içerisinde duyguları ifade
etmekteki açıklığımız
ve en önemlisi de ifadedeki esnekliğimiz için
bir alt yapı oluşturuyoruz. Tüm bunlar
duygu düzenlemenin
ilk deneyimlerini
oluşturmaktadır.”
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Son zamanlarda izlediğimiz dizilere dahi
konu olan ‘ anne faktörü ve güvenli bağlanma’ sanırım hepimizin en çok ilgisini
çeken ve merak ettiğimiz konulardan.
Duygu durumumuzun ilk anne karnında
anne duygularını hissederek başladığını
düşünürsek bunu tek bir makaleye sığdırmak zor; ancak en basit özetiyle duygularımızı anlamayla başlayabiliriz.
Çocukların duygu ifadelerindeki açıklık
ebeveyn duyarlılığı ve bağlanma ile belirleyici bir role sahiptir.
Çocuğunun sinyallerini fark eden, onları
doğru yorumlayan, çocuktaki strese zamanında karşılık veren ebeveynler, çocuklarının gözünde bir tehdidin varlığında güvenli sığınak rolündedir. Tehdidin
olmadığı durumlarda ise çocukları için
güvenli üs rolündedir diyor Bowlby. Yani
daha da basitleştirecek olursak çocuğunun
duygu durumuna göre ihtiyacını karşılayabilen ebeveyn artık çocuğu için rahat paylaşım yapabileceği, ilişki kurabileceği ve
ona sığınıp güvende hissedeceği konuma
gelmiştir.
Güvenli bağlanma dediğimiz duygu
geçişinde ise sistem; çocuk, duygularını
ve ilişkilerini pozitif temellendirdiği için
olumsuz duyguyu bastırmak yerine ebeveynleriyle bu duygularını güvenle ve
özgürce paylaşabilir ve onlardan gerektiğinde yardım alabilir.
Dolayısıyla güvenli bağlanma çocuklardaki olumsuz duygulanımı azaltan ya da
olumsuz duyguların ebeveynler tarafından
göz ardı edildiği bir ilişki değil; tam tersi
çocuk duygu akışında ve ifadesinde açıktır.
Böylelikle, çocuğun kişilik gelişimi ve sosyal gelişim gibi alanlarına da katkı sağlar.
Ebeveynin tutarsız davranışlar sergilediği ’kararsız ya da kaygılı bağlanma’
örüntüsünde çocuk ebeveynin dikkatini
kazanabilmek ve ona bağımlı olduğunu
göstermek amacıyla duygularını abartılı

bir şekilde ifade eder. Ya da ebeveynin
tutarlı olarak çocuğu reddettiği ona karşı
tepkisiz tutumlar sergilediği ‘kaçınan bağlanma’ örüntüsünde bu kez de çocuk duygu ifadelerini en düşük düzeyde tutabilir.
Hissettiklerini dışa vuramaz. Daha da
olumsuzu bu çocuklar korku uyaranlarına karşın o duyguyu görmezden gelmeyi,
yok saymayı tercih edebilirler. Bu çocukların stres düzeyleri yüksek ve duyguları
da maskelenmiştir.
Özetleyecek olursak; ebeveyn duyarlılığı
ve bağlanma çocukların duygulara olan
yaklaşımlarını belirleyen en önemli unsurlardandır. Deneyimlediğimiz ilk yakın
ilişki olan ebeveyn-çocuk ilişkisi içerisinde
duyguları ifade etmekteki açıklığımız ve en
önemlisi de ifadedeki esnekliğimiz için bir
alt yapı oluşturuyoruz. Tüm bunlar duygu
düzenlemenin ilk deneyimlerini oluşturmaktadır.
Kültürümüzde; ‘erkekler ağlamaz, çok
ağlamak felaket getirir vb.’ inanışlarımızın
biraz dışına çıkarak; ne hissettiğimizi
daha bebeklikten anlaşılıp, hissetme ve
hissettirilme özgürlüğü bulduğumuzda ve
çocuklarımıza da bunu deneyimleme şansı
verdiğimizde artık güvenli bağlanmadan
söz edebilir miyiz? Ne dersiniz?
Sevgiler

BAKIŞ AÇISI

Duaya İcabet
Allah’ın duamıza icabet etmesi, mutlak kabul olması manasına mı gelir? Hayır!..
Mu’min suresi 60. Ayette buyuruluyor ki;
“Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin, size
icabet edeyim.”

hisselamdan daha mı faziletliyiz?..

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; ‘Dua
ettim, kabul olmadı’ diyerek acele etmediğiniz müddetçe her birinizin duası
kabul olur. (Buhari) Duada acele; Allah’ın
Ahirette mizan terazi kurulup, ameller işine karışmaktır, haddi aşmaktır. Duayı
tartılmaya başlandığında bir kulun sevap nasip etmesi bile şükür vesilesidir. Dua
hanesi ağır gelir. Cennette makamı çok edecek imanımız olduğu için hamdolsun...
yüksektir. Kul şaşırır. ‘Ben bunları hak edeGÜLSEMİN KONCA cek kadar amel etmedim, bu kadar sevap Duamız kabul olmasa bile, duaya devam
Yazar
işlemedim’ der. Ona denilecek ki; ‘Sen hani etmekle ne kaybederiz? Kabul olmaması
dünyada iken şunları şunları istemiştin duayı bırakmamızı gerektirir mi? Dua bir
ama Allah vermemişti. Sen şu kadar dua ibadettir. Allah’a yakınlık vesilesidir. ‘Rabetmiştin, kabul olmamıştı hatırladın mı?’
bim Sen’sin, Sen’den istiyorum’ demektir.
Kul ‘Evet’ der. ‘İşte bunlar onun karşılığı.
İstediklerinden bazıları senin zararına idi. Biz herşeyi Allah’tan istiyelim ama nasıl
Bazılarının zamanı değildi. O dualarının isteyelim? Duada ihlas çok önemli.
“Duamız kabul olma- karşılığı ahirete saklandı sevap olarak, Kalpten inanarak, samimi ifadeler kullanarak, o duaya gerçekten ihtiyaç duyarsa bile, duaya devam cennette makam olarak’.
O
zaman
kul
diyecek
ki;
‘Keşke
her
duam
ak, Allah’a muhabbet duyarak dua etmek
etmekle ne kaybedergerekir. Dua Allah’ın varlığından hoşnut
iz? Kabul olmaması ahirete kalsaydı’...
olmaktır. Allah’tan her gelene razı olmakduayı bırakmamızı
İşte icabet budur. Allah duaları ya kabul tır. Dua, kalbin Allah ile konuşmasıdır. Algerektirir mi? Dua
bir ibadettir. Allah’a eder, ya geciktirir daha iyisini yaratır ve lah’tan ilk isteyeceğimiz şey, O’nun rızası
senin için en uygun vakte kadar bekletir olmalı. Sen’den ben Allah olarak razıyım,
yakınlık vesilesidir.
ya da ahirette karşına misli ile çıkarır. Yani Sen’de kulun olarak benden razı ol deme‘Rabbim Sen’sin,
duanın kabulü de nimettir, kabul olmaması li... Sürekli isteyeceğimiz şeyler ise; afiyet,
Sen’den istiyorum’
da... Allah’ın dualara icabet etmesi demek; sıhhat ve mağfiret olmalı.
demektir.”
duayı kabul edip kulunun istediğini hemen
vermesi demek değildir. Yapılan dualara Sen Allah’a ne zaman gidersen, O da sana
Allah’ın karşılık vermesi demektir.
gelecektir! Sen O’na yaklaştıkça, senin
yaklaştığından daha fazla sana yaklaşacakHer duaya icabet edilir. Çünkü duaya ica- tır. Rabbim bizleri dualarına icabet edilen
bet; kulun’’Ya Rabbi’’ demesine karşılık kullarından eylesin. (amin)
Allah-ü Teala’nın, “Ey kulum buyur’’ diyerek karşılık vermesidir. Yakub aleyhis- Sevgi ve muhabbetle
selam, Allah’a oğlu Yusuf ’u kendisine getirmesi için ağlaya ağlaya dua etti. Hatta
ağlamasından ötürü gözlerini kaybetti. Ve
Allah seneler sonra onun duasına icabet
etti. Peygamber duası bile duruma göre Allah’ın lütfu ile yıllar sonra kabul oluyorsa,
ya bizler? Her istediğimiz hemen olsun demeye yüzümüz var mı acaba? Yakub Aley-
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VERGİ GÜNLÜĞÜ
Teorik çerçevede vergiler anayasamızın
73. Maddesinde direkt ve açıkça tanımı
yapılmış bir müessesedir. Kanunda yer
alan mali güç kavramı ve teorik ölçekte yer
alan ödeme gücü kavramı arasında felsefik bir bakış açısı sunalım ve vergiyi daha
yakından tanıyalım. Anayasamızın 73.
Maddesinin ilk fıkrasında yer alan“Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali
gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.”
GÖZDE DOĞAN
İfadesi mali güce atıf yapmaktadır.
Yazar
Mali güç kavramı, bir kimsenin sahip olduğu tüm mal varlığını ifade eder, ödeme
gücü ise bir kimsenin gelirinin asgari
geçim tutarını aşan kısmını ifade eder(Sarılı, 2019). Kanun koyucu mali gücü
esas almaktadır nitekim bireyler sadece
gelir elde etmezler bunun yanında diğer
vergi sorumluluklarını da taşırlar. Bir kişi,
“Mükelleflerin
gelir vergisi mükellefi iken aynı zamandoğumdan ölüme
kadar vergi ile iç içe ve da veraset ve intikal vergisi, emlak vergibütünleşik oldukları si, KDV, ÖTV gibi vergilerin eş zamanlı
farkında olmadıkları mükellefi sayılmaktadır. Bu bağlamda,
mali gücün kapsamının ne denli geniş oldseviyede yüksektir.
uğunu kanun koyucunun bu detayı teorik
Bugün anne karnıçerçevede mali hukuk çerçevesinde nasıl
na düşen cenin de
ifade ettiği açıktır.
mezara giren insan
Bir diğer konu ise mükelleflerin mali
da vergi ve benzeri
yükümlülüklere sahip güçlerini esas alan bir vergilendirme sistemi içindeki gelir vergisi dilimlerinin
olmaktadır. Kamu
artan oranlı bir yapıya sahip olması ve
harcamalarının
fiskal ve ekstra fiskal böylece vergilendirmede adaleti sağladığı
amaçları adına tahsil görüşünün yaygın olması halidir. Bilindiği
üzere stopaj(kaynakta kesinti) yoluyla
edilen vergilerin
mükelleflerden tahsil edilip hazineye akhayatımızdaki yeri
tarılmaktadır. Ücretli çalışanlardan ve
ve önemi göz ardı
özellikle asgari ücretlilerin elde ettikleri
edilmeyecek kadar
kazançları üzerinden gelir vergisi dilimleri
mühimdir.”
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olan %15, %20, %27, %35, %40 oranlarına tabi tutularak vergi matrahı üzerinden
hesaplanacak gelir vergisi tespit edilmektedir. Burada özellikle asgari ücretliler
bir takvim yılı içinde ağustos ayında %20
’lik vergi dilimine takılmaktadırlar. Bir
diğer husus ise, bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin 3.577,00 TL olan asgari
ücretinin 1,019,91 TL’si kesintilerdir. Bu
kesintiler, sigorta payları, gelir vergisi,
damga vergisidir. Üzerine ilave edilecek asgari geçim indirimi tutarı ise 268,31 TL’dir.
Bu bakımdan bekâr ve çocuksuz bir asgari
ücretlinin eline geçen net tutar 2,825,90
TL’dir. Basit bir anlatımla, bu mükellef,
brüt maaşının takriben %21’lik kısmını
kamu otoritesine iletilmektedir. Bununla
beraber mükellefler, günlük yaşamlarında
satın aldıkları mal ve hizmetlerden ödedikleri KDV, ÖTV gibi harcama vergileri ile
yaşadıkları evdeki belli temel giderlerine
haiz faturalarında yer alan harcamalara
katılma payları, çevre temizlik vergileri,
kullandıkları ücretli yollardaki kullanıcı
ücretleri de yükümlülük barındırır.
Sonuç olarak, mükelleflerin doğumdan
ölüme kadar vergi ile iç içe ve bütünleşik
oldukları farkında olmadıkları seviyede
yüksektir. Bugün anne karnına düşen
cenin de mezara giren insan da vergi ve
benzeri yükümlülüklere sahip olmaktadır.
Kamu harcamalarının fiskal ve ekstra
fiskal amaçları adına tahsil edilen vergilerin hayatımızdaki yeri ve önemi göz ardı
edilmeyecek kadar mühimdir.
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ASKERİ LİSELER
Askerî Lise açma ihtiyacı, Mekteb-i Harbiye Nazırı olan Emin Paşa’nın Mekteb-i
Harbiye öğrencilerinin bilgilerini yeterli
görmemesi ve Mekteb-i Harbiye’ye öğrenci yetiştirecek bir lisenin kurulmasını istemesi üzerine ortaya çıkmıştır. Bu talep
Sultan Abdülmecid tarafından da uygun
görülünce, Harp okullarına öğrenci hazırlamak için Anadolu ve Rumeli ordu merkezlerinde öğrenim süreleri beş yıl olan askerî idadiler açılması kararlaştırılmıştır.
TUĞTİGİN ŞEN
Açılan Askeri Liselerde kişiye sorumluEmekli Albay
luk bilinci yanında arkadaşlık, fedakârlık,
Araştırmacı Yazar
dayanışma, ortama intibak durum değerlendirmesi gibi özelliklerle kazandırılması
amaçlanmıştır. En önemlisi bu okullarda
“Bilinmelidir ki, Askeri öğrenciye Vatan, Millet, Bayrak sevgisi
Liselerin kapalı kalaşılanmış, askerliğin namus ve şerefinin
ması Türk Ordusuna en yüce bir duygu olduğu, gerektiğinde bu
ileride büyük zararlar uğurda seve seve can vereceği öğretilmverecektir. Askeri lise iştir. Askeri liselerde öğretim en üst sevikültürü olmadan Harp yede olmuştur. Bu okulları bitirenler Harp
Okullarında askeri ve Okullarında veya Askeri Fakülte ve Yüksek
milli temel kültürel
Okullarda geleceğin komuta kademesini
değerlerin kazandırıl- oluşturmak için eğitime devam etmiştir
ması çok büyük gecik- Sonuçta; Askeri Liseler Türk Ordusunun
melere neden olacaktır. en önemli temel taşlarından birisi olmuşAtatürk’ün dediği
tur. Bu okullara skerliğin ilk kültürel değergibi: “Bir ordunun
lerinin verildiği yerler olmuştur. Bu okullkıymeti zabitan ve
arda askeri disiplin, çalışma alışkanlığı ile
kumanda heyetinin
vatan ve millet sevgisi en önemli öncelik
kıymeti ile ölçülür.”
olmuştur. Ayrıca Askeri Liseler,‘’Cumhuriyet’in koruyucusu, batıcı ve Atatürk ilkelerini temsil eden okullar’’ olarak halkın
gözünde varlıklarını hep sürdürmüşlerdir.
Milletimizi ve devletimizi parçalamayı
hedef olarak seçen güçlerin tarih boyunca karşılarında en büyük engel her zaman Türk Ordusu olmuştur. Türk Ordusu
engelini aşmak için emperyalist güçler
tarafından bir piyon olarak kullanılan FETO’nün Askeri Liselere el atması gizli bir
faaliyet olarak planlanmıştır. FETO’nün
sorularını çaldığı sınavlar ve örgütlendiği
diğer kamu ve askeri yerler içineTürk Ordusuna komutan yetiştiren Askeri Lisel-

erde ne yazık ki girmiştir.
Ve FETO’nün 15 Temmuz 2016 darbe
girişimi ardından Askeri Liseler, Resmi
Gazete’de yayınlanan 669 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile aniden kapatılmıştır. Böylece liseden itibaren Türk Ordusuna subay yetiştirilmesi son bulmuştur.
Unutulmamalıdır ki, FETO’nün sorularını çaldığı sınavlar ve örgütlendiği yerler
sadece askeri liseler olmamıştır. Cezanın
sadece Askeri Liselere çıkarılması ve kapatılmaları yapılan yanlışlıklardan kurtulduk
anlamına gelemez.
Bilinmelidir ki, Askeri Liselerin kapalı
kalması Türk Ordusuna ileride büyük
zararlar verecektir. Askeri lise kültürü olmadan Harp Okullarında askeri ve milli
temel kültürel değerlerin kazandırılması
çok büyük gecikmelere neden olacaktır.
Atatürk’ün dediği gibi: “Bir ordunun
kıymeti zabitan ve kumanda heyetinin
kıymeti ile ölçülür.”
14 yaşında Askeri Lise ile başlayan, Harp
Okulu ile taçlanan bir eğitim ve öğretim
sonunda elde edilen meslek değildir, bir
yaşam biçimi, hayatı kavrayıştır. Bu içinde
kelimelerin ifade edemeyeceği derin askerlik ruhu ve milli duygular hayat boyu
çıkmaz. Atalarımızın söylediği gibi “Ağaç
yaşken eğilir.”
Askeri Liselerin açılması FETO tehdidi
kaldırıldıktan sonra şimdi yeniden değerlendirilmelidir. Güçlü bir Türk Ordusu için
Ordumuza gönülden hizmet edecek güçlü
komutanların temelden yetiştirilmesi için
Askeri Liseleri alacağımız akıllı ve bilimsel ilave tedbirlerle gecikmeden yeniden
açmalıyız.
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F-35 S-400

ALİ MUGAN
Araştırmacı - Yazar

“Demem o ki ülke
yöneticileri bir adım
attıklarında yüz
adımlık hamleyi
görebilme erkine sahip
olmalıdır. Uzun sözün
kısası hem ekonomik
çöküntü hem savunma
zaafı yaşatan yönetim
erkleri bu yanlıştan
vaz geçseler dahi hesabı kimin ödeyeceği
sorusudur akıllarda
kalan…“
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Sevgili Simge Dergisi okuyucuları her- başarıları elde eden büyük önderimiz askhalde başlıkta da gördüğünüz üzere; bu eri savunmaya büyük önem vererek kendi
yazımda nelerin konu olacağı, nelere vur- savaş sanayimizi kurdurmuştur.
gu yapılacağını hisseder gibisiniz…
Geldiğimiz şu günkü tablo ise içler acısı…
Ülkemizin kurucu iradeleri ve büyük ön- Cumhuriyet döneminden kazanımderimiz Atatürk’ün kurtuluş savaşından larımız tamamen satılmış, ülkenin tüm
sonra Osmanlı’nın son dönemdeki üretim tesisleri kapatılmış, ithalata dönük
padişahların kendi tahtlarını korumak, bir politika izlenerek ülke ekonomisi yeTürk ulusunu manda ve himaye altı- rle yeksan edilerek; tüm kazanımlarımız
na sokmak, her türlü hain emellerini hiç yere harcanarak büyük bir krizle hem
gerçekleştirmek için ne entrikalar çevird- siyasi hem ekonomik çöküntü içerisinde
iklerini tarih sayfalarından hatırlıyoruz. sağa sola savrulan bir Muz cumhuriyeti
Hatta Kuvay-i Milliye ruhuyla yedi düvel- görünümü yaşamaktayız.
le savaşan büyük önder Atatürk ve silah
arkadaşlarını yok etme planlarını nasıl Geldiğimiz noktayı az çok izah etmeğe
devreye soktuklarını, yerli ve yabancı çalıştım. Bu yoksul ülke kendi silah sanişbirlikçilerinin de hal sahibi olmasıy- ayiini başka ülkelere peşkeş çekerek ne
la ülkemizin manda ve himaye altına yazık ki ülkenin savunması için F- 35
sokma emelleri boşa çıkmış; Atatürk dünyanın en üstün savaş uçakları prokurtuluş savaşını kazanınca sıra Osman- jesine NATO çerçevesinde ortak olunlı’nın küllerinden modern Türk devletini muş ve bu projeye 1/5 milyar dolar para
imar iskan çalışmalarını başlatmak için yatırılmış olmasına rağmen NATO ülkesi
savaştan sonra tanınma mücadelesini olarak Rusya ile hava savunma sistembaşlatmıştır.
imizi güçlendirmek için 2/5milyar dolar,
S-400’ler için bu yoksul ve fukara halkın
Bunun için Lozan Barış Antlaşmasıyla, cebinden görünen 4milyar dolar çöpe
Türk heyeti aylarca süren mücadele ve atılmıştır. Bu görüntünün özeti; ülkenin
müzakere sonucunda ulusumuzun ta- zararı F-35 savaş uçakları için kaybımız
pusu ve sınırlarını tüm dünyaya kabul 100’ lerce milyar dolardır.
ettirmiştir. Dolayısıyla savaşta kazanılan
zafer dünya ülkelerinin bizleri, Türkiye Demem o ki ülke yöneticileri bir adım atCumhuriyet’ini tanımasıyla bir kez daha tıklarında yüz adımlık hamleyi görebilme
taçlanmıştır.
erkine sahip olmalıdır. Uzun sözün kısası
hem ekonomik çöküntü hem savunma
Ayrıca Lozan’da en ağır şartlardan biri- zaafı yaşatan yönetim erkleri bu yanlıştan
si Osmanlı’nın Duyun-u Umumiye’ye vaz geçseler dahi hesabı kimin ödeyeceği
olan borçları kabul edilmiş; bu yoksul bu sorusudur akıllarda kalan…
yorgun ve tükenmiş ülke 1934 yılına kadar
İyi okumalar
bugünkü rakamlarla 850 milyar dolar
olduğu arşiv kayıtlarımızda mevcuttur:
Öyle ki ülkemizin kurucu iradesi tam
bağımsızlığın, ancak iktisadi bağımsızlıkla mümkün olacağını görerek; öncelikle iktisadi kuruluşları hayata geçirmiş,
topyekün kurtuluş savaşındaki büyük
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SÜRESİZ NAFAKANIN YARATTIĞI MAĞDURİYETLER

YAŞAR ERDOĞDU
Mali Uzman

“Gelişmiş ülkelerde
sosyal devlet olarak
devlet kadının yanında olmakta, çalışabilecek olan kadınlara
becerisine göre iş
vermekte, kadını eski
eşe muhtaç etmemektedir. Yaşlı ve çalışamayacak olanları da
devlet yine maaşa
bağlayarak boşandığı
eşe muhtaç etmemektedir.”

Türk toplumunda en önemli sosyal yapı
ailedir. Ailelerin düzgün olması yetiştirdiği bireylerde topluma ve devlete yararlı
bireyler olmasını sağlar. Sosyolojik açıdan
bakıldığında aile faktörleri çevre faktörlerinden daha önemlidir. Bu nedenle de
aile vazgeçilmez en temel yapıdır. Ailenin
güçlü olması topluma da sağlıklı bireyler
kazandırır.
Ancak her toplumda olduğu gibi
ülkemizde de ekonomik ve başka etkenlerden dolayı boşanmalarda vuku bulmaktadır. Boşanmalar ailenin dağılması
ailedeki çocukların mağdur olmalarına
neden olmaktadır. Kadın meslek sahibi
ya da eğitimsiz ise boşanmadan dolayı en
çok mağdur olan taraf olur. Bu nedenlerle de yetkili makamlar süresiz nafakayla
kadını korumaya ve mağduriyetinin giderilmesini sağlamıştır. Ancak, gerçekte bu
öyle değildir. Boşanan taraflardan kadına
bağlanan süresiz nafaka kadını boşandığı
belki de hiç görmek istemediği eski eşe
muhtaç etmekte bence kadının onurunu
kırmaktadır.
Diğer taraftan boşanan koca süresiz nafaka ile karşı karşıya kalmakta, ödeyemediği durumda her defasında hapis
cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu durumda boşanan eşlerin arasında gerginlik
ve çelişkiler oluşmakta, çocukları varsa
çocuklar da yaşları kaç olursa olsun bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.
Gelişmiş ülkelerde sosyal devlet olarak devlet kadının yanında olmakta, çalışabilecek olan kadınlara becerisine göre iş
vermekte, kadını eski eşe muhtaç etmemektedir. Yaşlı ve çalışamayacak olanları
da devlet yine maaşa bağlayarak boşandığı
eşe muhtaç etmemektedir.
743 sayılı eski Medeni kanunda yoksulluk nafakası en fazla bir yıl olarak düzenlenmiştir. Ne yazık ki; 3444 sayılı kanun ile
04.05.1988 tarihinde süresiz nafaka olarak düzenlenmiştir. 1988 de çıkarılan bu
düzenleme beraberinde bir sürü hukuk-

suzluk ve haksızlık getirmiştir. Süresiz nafakayı kadın bir avantaj olarak da görmüş,
adeta boşandığı eşten bir intikam aracı
olarak kullanmıştır. Bu durum, eski eşler
arasında yukarıda da belirttiğim gibi telafisi imkânsız adli ve sosyal olayların yaşanmasına sebep olmaktadır.
6284 sayılı kanunla kadına karşı
ve aile bireylerine karşı yapılan kötü muamele ve şiddetin önlenmesi çok doğru ve
yerindedir. Ne yazık ki; ülkemizde günden
güne kadına şiddet ve kadın cinayetleri
daha da artmaktadır. Bu son derece herkesin vicdanını sızlatan bir durumdur. Bu tür
nahoş olaylar, genelde şiddetli geçimsizlik
yaşayan boşanmış ya da boşanacak olanlar
arasında meydana gelmektedir.
Benim yukarıda belirttiğim süresiz
nafakanın kaldırılması, makul bir süreye bağlanması ve devletimizin boşanan
kadının durumu ve yaşına göre iş vermesi
eski eşle böylece muhataplığının kaldırılması, cinayetleri ve bir takım kötü olayları
da büyük ölçüde azaltacağı düşüncesindeyim. Yetkililerin bu hususa bir an önce
eğilmesi bütün mağduriyetleri ortadan
kaldıracaktır.
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3201 SAYILI YASA

KASIM TURAN
Sosyal Güvenlik
Uzmanı

“Yurtdışında çalışan
ya da ikamet eden
Türk vatandaşlarının,
yurtdışında geçen
sürelerinin sosyal güvenlikleri
bakımından değerlendirilmesi işlemleri
3201 sayılı yasa kapsamında yapılmaktadır.”
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Yurtdışında çalışan ya da ikamet eden Türk vatandaşlarının, yurtdışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi işlemleri 3201 sayılı yasa
kapsamında yapılmaktadır.
Bu yasayla ilgili değerlendirmelerde;
1- Türk vatandaşı olmak
2- Bulunduğu ülkede çalışıyor ya da ikamet ediyor olmak (Ev hanımlarının borçlanması)
3- İkamet edilen ülkenin ataşeliklerinde ikametgah belgesini onaylatmak gereklidir.
Türkiye Cumhuriyeti, toplam 32 ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamıştır. Bu
ülkelerde çalışan işçilerin, bulundukları ülkelerdeki haklarının tamamı ülkemizde de
geçerlidir.
Uluslararası ikili ya da çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmelerinin Türk hukuk sistemindeki geçerliliği ve kanunlar sıralamasındaki konumu, Anayasamızın 90. Maddesinde belirtilmiştir. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar
kanun hükmündedir. Aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamayacağı
gibi, aynı kanunda farklı hükümler içermesinden doğabilecek uyuşmazlıklarda, uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır.
Örneğin, zorunlu göçe tabi tutularak Bulgaristan’dan ülkemize gelen ve hizmet belgesi
sunan soydaşlarımızın Bulgaristan’da çalıştıkları süreler, Türkiye’de çalışmış olarak kabul edildi. Ancak elbette turistik amaçla (kısa süreli) Türkiye’ye gelenler, yani zorunlu
göçe tabi olmayanlar için bu hak tanınmamıştır.
Öte yandan Almanya ve İsviçre ile ülkemiz arasında prim transferi yapılabilmesi de
yine söz konusu anlaşmalar ile mümkün kılınmıştır. Bu iki ülkede çalışan işçiler, hem
prim transferi yapabilmekte hem de prim iadesi alabilmektedir.
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HDR STANDARTLARI

AYDIN
ALTINKESER
Yazar

“Yüksek dinamik
aralık veya kısaca
HDR (İngilizce: High
Dynamic Range
ilk harflerin kısaltmasından oluşur),
görüntüleri gerçek
dünyaya olabildiğince
yakından benzetmek
için tasarlanmış bir
teknolojidir.”

Yüksek dinamik aralık veya kısaca HDR
(İngilizce: High Dynamic Range ilk harflerin kısaltmasından oluşur), görüntüleri
gerçek dünyaya olabildiğince yakından
benzetmek için tasarlanmış bir teknolojidir. HDR genel olarak daha parlak, daha
geniş ve canlı bir renk skalasını size sunarak görüntü kalitesini iyileştirmeyi amaçlar.
Standart dinamik aralık (SDR) renk bilgisi kanalı, 8 bit ile sınırlıyken HDR 10 bit
renk kullanır. Bazı HDR standartları ise 12
biti destekler. Daha yüksek renk bit derinliği, aynı rengin daha fazla ton içermesi
anlamına gelir. SDR parlaklık seviyelerini
maksimum 100 cd/m2 (nit) ile sınırlarken
HDR ise1000cd/m2 (nit) ya da daha fazla
parlaklık düzeyine sahiptir. Bu da çok parlak ve iyi bir sonuç ortaya koyar.
Şu anda dört farklı HDR çeşidi vardır:
HDR10, HDR10+, HLG ve Dolby Vision
HDR10
HDR10, HDR’nin orijinal ve şu anda
en yaygın biçimidir. Çok sayıda üretici,
akış hizmeti (Amazon, Netflix, Apple ve
Disney+) ve Blu-ray Disk Birliği (BDA)
tarafından benimsenen açık bir standarttır.
Tüketici Elektroniği Birliği’ne (CEA) göre
HDR10, 4:2:0 renk alt örnekleme, 10 bit
derinlik ve BT.2020 renk alanı dahil olmak
üzere belirli standartları karşılamalıdır.
HDR10+
HDR10+ diğer format olup , Samsung ve
Amazon video tarafından geliştirilmiştir.
HDR10+, HDR10’u dinamik meta veriler
kullanarak, parlaklığı kare kare temelinde
ayarlayabilen bir yapıya sahiptir. HDR10+
formatına sahip içerikler, 4000 cd/m2 (nit)
yüksek parlaklık sunabilir. Bu da, HDR10+
içeriklerinin, HDR10’a göre çok daha parlak bir yapı sunması anlamına gelmektedir.
HDR10+ standardı ayrıca 16 bit renk derinliğine, 8K çözünürlüğe ve 10000 cd/m2
(nit) yüksek parlaklığa kadar videoları
destekleyebilecek güçtedir.
Dolby Vision
HDR formatları özellikleri konusunda incelenmesi gereken diğer bir standart da

Dolby Vision. Dolby Vision, HDR10+’nın
doğrudan bir rakibi ve teknik olarak oldukça benzer yönler sunmaktadır. Dolby
Vision formatındaki içerikler, 4000 cd/
m2 (nit)e kadar parlaklık sunabilmekte,
gelecekte ise 10000 cd/m2 (nit)e kadar
parlaklığın yanı sıra, 12 bit renkte 8K
çözünürlüğün desteklenmesi hedeflemektedir. Bunun dışında, genel görsel kalitesini iyileştirmek için kare kare ayarlamak
yapmak adına, dinamik meta veriler kullanılmaktadır.
HLG
Hybrid Log Gamma (HLG), TV yayıncıları
tarafından kullanılan, potansiyel olarak
en önemli HDR formatıdır.BBC ve Japon
yayıncı NHK arasındaki ortak bir araştırma projesinin sonucu olan HLG, yayın
dünyası için daha uygun bir HDR çözümü
sunmak üzere tasarlandı.
Standart dinamik aralık ve yüksek dinamik aralık görüntüleri alır ve bunları tek
bir yayında birleştirir, HLG uyumlu 4K
TV’ler, HDR görüntüleri tüm ihtişamıyla
çözebilmekte ve gösterebilmektedir.
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TÜRKLÜK

ZAFER
ALTINKESER
Yazar

Hunlar‘dan haberiniz
yok.
Göktürkler‘den haberiniz yok…
Nereden haberiniz
olsun ki?
Niye haberiniz olsun!
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Türkiye’de neden hiç kimse;
Hun Torunuyuz, Göktürk torunuyuz
Uygur torununuyuz,
Avar, Hazar torunuyuz demiyor da,
Sadece Osmanlı torunuyuz diyor?
Yani mesele Türklük ise, ilk Türk devleti
Hunlar…
Yok eğer mesele hükümdarlık ise, Uygurlar
hükümdarlığın kralını yaptı. Herkes neden
sadece Fatih’in, Selim’in torunu oluyor?
Neden hiç kimse Teoman Han’ın torunuyum demiyor…
Osmanlı’dan başka devlet mi bilmiyorlar
yoksa?
Bu Osmanlı torunuyum diyenler arasında!
Kavimler göçü sonrası Avrupa’da kurulan
ilk Türk devletini bilen var mı?
Balamir Kağan’ı tanıyan var mı aranızda
eyyy Türkçü geçinen Osmanlıcılar?
Yani mesele tarihe sahip çıkmaksa Göktürk devletinden büyük devlet var mı?
Neden sadece Osmanlı?
Saltanat ile yönetildiği için mi?
Avarlar‘ı, Hazarlar‘ı tanıyan var mı aranızda?
Hazar Türk devleti bugünkü Rusya’dan
daha büyüktü…
Belki adını bile duymadınız…
Niye ille de Osmanlı…
Harfleri Arapça‘yı anımsatıyor diye mi?
Sizin Türklükle, tarihle ilginiz yok…
Sizin, yobazlıkla ilginiz var…
Geri kalmışlıkla, sizi yönetenlerin şatafatlı
hayatlarıyla, yalakalıkla ilginiz var…
Mesela tarihe sahip çıkmaksa.
Osmanlı’dan daha büyük devletler de var
tarihimizde...
Oğuzlar, Türğişler, Karluklar hiç duydunuz
mu hiç?
Neden hiç Karahanlı, Kıpçak, Gazne,
Selçuklu torunuyuz diyen yok?
Memluk Türk devletini duyan var mı
aranızda?
Siz sadece takke, cübbe, sakal seviyorsunuz…
Bu yüzden Osmanlı torunuyuz diyorsunuz…
Tarihte övünülecek çok daha büyük dev-

letler varken neden sadece Osmanlı?
Siz Türk milletinin tarihini okumaktan korkuyorsunuz.
Bu yüzden sadece Osmanlı’yı biliyorsunuz…
Hunlar‘dan haberiniz yok.
Göktürkler‘den haberiniz yok…
Nereden haberiniz olsun ki?
Niye haberiniz olsun!
Cesareti METE HAN’dan,
İntikamı ATİLLA’dan,
Destanı BİLGE KAĞAN’dan,
Gücü ALP ER TUNGA’dan,
Umudu KÜR ŞAD’tan,
İnancı ALPARSLAN’dan,
Kararlılığı FATİH’den,
Mücadeleyi ATATÜRK’ten öğrenen yiğitlere selam olsun.
23.06.2021
Zafer ALTINKESER
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SUS!..
Devlet...
Devlet, sistemdir.
Sistem, düzendir.
Düzen, ekonomidir.
Ekonomi, doğadır.
Doğa, mutluluktur.
Mutluluk, ülkenin refahıdır.
BEKİR ÖZER
Yazar

“Ateşle oynama elini yakar, avratla oynama
evini yakar” misali.
Kafanız karışıp bizle ne alakası var derseniz, o zaman bize döneyim.
Mehmetçiğin can güvencesi MKEK’de
özelleştirme hazırlıkları yapılıyor, yapılmasın!

Demokratik ülkenin olmazsa olmazını devam ettirecek olan da milletin seçtiği ik- Bodrum’da yazlık evlerin bulunduğu sittidarlardır.
ede boş evlerin fotoğraflarının çekildiğini
ve sahte seçmen kaydına hazırlık yapıldığı
İktidar devam ettiremezse ne olur.
söyleniyor, söylenmesin.
Brezilya...

“Kanal İstanbul için
bilim adamları ve E.
Albay Tahsin Ataizi
“Boğazları Montrö
Antlaşması ile kontrolümüze almıştık,
Montrö, Türkiye’nin
emniyet supabıdır.
Kanal, Montrö’yü
çiğnememiz anlamına
gelir diyor.” Çiğnenmesin!

Seçimde sayın cumhurbaşkanınca vaat
edilen 3600 ek göstergeye sahip çıkılOrman katliamına göz yumduğu anlaşılan mayıp, yardımcı Fuat Oktay “muhatabı biz
Orman bakanı anında istifa ediyor.
değiliz” diyor, denilmesin!
Bu tatmin etmedi derseniz, aha size ülke Kanal İstanbul için bilim adamları ve E.
üzerinden canlı bir örnek.
Albay Tahsin Ataizi “Boğazları Montrö
Antlaşması ile kontrolümüze almıştık,
Arjantin!..
Montrö, Türkiye’nin emniyet supabıdır.
Kanal, Montrö’yü çiğnememiz anlamına
AB üyesi olmayan Arjantin’de iktidar gelir diyor.” Çiğnenmesin!
büyüme rakamlarında halka yalan söyleyip aldığı kredileri ödeyemeyince, IMF Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız tıp, diş
kollarına koşup 57 milyar dolar değerinde hekimliği, eczacılık ve hemşirelik eğitimi
borcu kasasına koydu. Kötü yönetim de- alabilecek, alamazsın.
vam edince para buhar oldu.
Halk tepkili.
Haliyle enflasyon göklere fırladı, tüm Tepki geldi mi gitmez.
ülkede halk sokaklara fırlayıp “57 milyar Dedirtmeyin.
dolar nerede” diye sordu, olumlu cevap Sus!..
alınamayınca iktidar off oldu.
Tıpkı.
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SPOR

ELDE VAR SIFIR !
A MİLLİLER, EURO 2020’Yİ PUANSIZ KAPATTI
Büyük umutlar yerini büyük üzüntülere bıraktı. A
Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan 24 takım arasında en kötü performansı sergiledi. Puan alamayan iki takımdan biri
olarak turnuvaya veda eden Türkiye, aynı zamanda
en kötü averaja sahip takım konumunda yer aldı.
Tribün tabiriyle “sıfır çeken” Milliler, tarihinin en
kötü performanslarından birini ortaya koydu. 3
maçta sadece 1 gol bulabilen Ay-yıldızlı futbolcular, kalelerinde 8 gol görerek, Kuzey Makedonya ile
birlikte en çok gol yiyen iki takımdan biri oldu.
Hem oyun hem de aldığı skorlarla büyük bir hayal
kırıklığı yaratan A Milliler; İtalya, Galler ve İsviçre
karşısında hem savunmada hem de hücumda son
derece etkisiz ve tutuktu. Basit hatalar yaparak saç
baş yolduran oyuncularımız, beklentilerin çok altında kaldı.
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SAĞLIK

Koronavirüse karşı bağışıklığımı güçlendireyim derken
Sağlığınızdan olmayın!
Bağışıklık sistemi olumsuz etkilendiğinde Covid-19
hastalığına yakalanma riski arttığı gibi hastalığa
yakalananların süreci kolay atlatamadığını da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle her gün yeterli ve
dengeli beslenmek çok önemli. Beslenme ve Diyet
Uzmanı Ece Öneş, Covid-19 pandemisinde kaçınılması gereken beslenme hataları hakkında bilgi verdi.
Bağışıklığımızı güçlendirmek için yaptığımız
beslenme hataları arasında, fazla miktarda kemik
ve et suyu tüketimi dikkati çekiyor. Kemik ve et suyunun yeteri miktarda tüketilmesi sağlık açısından
faydalı olurken neredeyse her yemeğe eklenmeleri ise
bağışıklığı desteklemediği gibi, kolesterol seviyelerini
de hızla yükseltiyor. Kolesterolün yükselmesi de başta kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok kronik
hastalığa davetiye çıkarıyor. Dolayısıyla kemik ve et
suyu tüketimini minimum seviyelerde tutmak, pandemide bağışıklığı desteklemesi açısından yeterli olacaktır.
Bağışıklığımızı güçlendirir düşüncesiyle çoğumuz
bolca meyve suyu tüketmeyi alışkanlık haline getirdik. Ancak meyvelerin kendisini tükettiğimizde vitamin, mineral ve posa alırken, meyve suyu içtiğimizde
ise posa yerine bol miktarda früktoz şekeri ve aşırı
kalori alıyoruz. Fazla alınan früktoz da kan şekerini
çok hızlı yükselttiği için insülin direnci ve diyabet
başta olmak üzere tüm kronik hastalıkların kapılarını
açıyor, aynı zamanda bağışıklığı olumsuz etkiliyor.
Bu nedenle bağışıklığı güçlü tutmak için taze sıkılmış
meyve sularını tercih etmek yerine günde 2-3 porsiyon taze meyve tüketmek çok daha iyi bir tercih olacaktır.
Evde kalış sürelerinin uzamasıyla birlikte şüphesiz gün içerisinde içilen çay ve kahve miktarları da
oldukça arttı. Ancak aşırı tüketimle birlikte vücuda alınan fazla kafein; stres, sinirlilik hali ve uyku
uyuyamama gibi durumlara neden olarak bağışıklığı
olumsuz etkiliyor. Siyah çay ve kahvenin yanı sıra
yeşil çay ve matcha çayı gibi bazı bitki çaylarının da
yüksek miktarda kafein içerdiğini unutmayın. Tüm
kafein içerikli içecekleri günde maksimum 3 kupayla
sınırlandırmaya özen gösterin.

Pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek için
belki de en çok başvurduğumuz besin, turşu. Elbette
probiyotik etkisiyle bağırsak sağlığına iyi geliyor ve
genel bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ancak turşuyla ilgili çoğunlukla unutulan bir gerçek var
ki o da çok tuz içermesi. Turşu tüketimini abartmak
beraberinde gereksiz tuz alımına, bunun sonucunda
da özellikle tansiyon ile ödem problemlerine yol açabiliyor. Dolayısıyla tansiyon ve kalp-damar ile böbrek
hastalarının turşu tüketimini hekimin izin verdiği miktarda minimumda tutmaları, sağlıklı kişilerin ise haftada birkaç gün ılımlı miktarlarda tüketmeleri bağışıklığı
güçlendirmede yeterli olacaktır.
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