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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

MÜJDELİ HABER

AB ülkeleri ve ABD bilmektedir ki bu sıkıntı sadece ülkem-
izin üstelenmesiyle çözüme kavuşabilecek bir durum değil. 
Bu duruma hem ekonomik hem iktisadi yönden güç yetmey-
eceğini, faturasının ağır olduğunu kendileri ifade etmekte-
dirler.

Ayrıca, Türkiye tüm dünya ülkeleri arasında en az pandemi 
yardımı alan ülkeler arasında olup, sondan 10’uncu sırada 
yer almakta ve bunun diplomatik mücadelesi de son aşama-
dadır.

Okuyuculardan gelen şu şikayet de dikkat edilmesi gerekir. 
30 Ağustos Zafer Bayramında Diyanetin ülke kurtarıcısı 
M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaması üzüntü 
verici bir durumdur. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın buna 
el koyup gereğini yapması ve şu sıkıntılı dönemde sorunların 
üstesinden gelinip ülkenin iyi yolda olduğu bununla gölge-
lenmemesi gerekir. 

Uluslararası Kredi Değerlendirme Kurulu Mody’s gibi kuru-
lun yüzde 6 büyümemizi teyit etmesi itiraza sebebiyet veril-
meyecek bir ifadedir.

Demokratik ülkelerde eleştiri olabilir, olsun... Ama eleştiriyi 
aşan iç hesaplaşmaların çıkardığı istikrarsızlığa hep beraber 
son verip, müjdeli haberleri beraber alkışlayalım. 

Ayrıca seçimden önce 3600 ek gösterge sözü vardı ve bugüne 
kadar beklemişti. Aldığımız habere göre Polis, öğretmen, 
hemşire, milyonlarca unvan sahibi memur ve emekli için 
çalışmalar başladı ve kısa sürede sonuçlanması hızıyla devam 
ediyor.

Ülkenin şu an sıkıntıda olduğu bilinen hem Suriye ve Af-
gan göçmenler konusunda iktidar AB ve ABD ile dışişleri 
düzeyinde görüşmeler yapmakta, çözüm düzeyinde son 
aşamaya gelinmiş bulunmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi Pandemi ve 
ardından ani orman yangılarının ülkeye 
verdiği zarar büyük oldu, ama mücadeley-
le üstesinden gelindi.

Başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın 
gayretiyle zararın diğer ülkelere verdiği 
zarardan az olduğu, ancak hiç olmasaydı 
daha iyi olurdu..

Orman bakanı Bekir Pakdermirli yaptığı 
açıklamayla, bundan böyle gerekli ön-
lemlerin alındığını, zarara uğrayan köylü 
vatandaşların zararının ödeneceğini 
belirtti.

Tüm bunlardan sonra mutlu edici haber 
Uluslararası Kredi derecelendirme kurulu 
Moody’s den geldi ve Türk ekonomisinin 
bu yıl yüzde 6 büyümeyi hedef aldığını 
belirtti.

Mody’s ifade edince kimsenin bu doğ-
ru değil deme gibi bir lüksü olduğunu 
düşünülemez. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taarruzi İnsansız Hava 
Aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini

yeniden yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye 

geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp tari-
hini yeniden yazıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ’cüler için Ankara’dan 
İstanbul’a yürüyen Kılıçdaroğlu, tam 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyar-
bakır ailelerini bir kez olsun ziyaret etmedi.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Rize 
Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu.
Rizeli hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, kendisine 
gösterilen teveccüh dolayısıyla teşekkür etti.
Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, kuruluşundan itibaren AK Parti’yi bağrı-
na basan, destekleyenlere, il ve ilçe başkanlarından yönetimlerine, kadın ve gençlik kollarına, 
milletvekillerinden belediye başkanlarına, mahalle ve sandık temsilcilerine kadar her kademe-
deki teşkilat mensubuna da şükranlarını sundu. Teşkilat bünyesinde Rize’nin her zaman başı 
çektiğini, hep önde olduğunu belirten Erdoğan, “İnanıyorum ki bu defa çok daha farklı bir şekil-
de neticeler alacak.” diye konuştu.
Rize il teşkilatında görev almış ve bugün aralarında bulunmayan, hayatını kaybetmiş isimlere de 
minnet duygularını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
“Kendilerini rahmetle yad ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim kardeşliğimizi, 
birliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim etsin. Rabbim muhabbetimizi, uhuvvetimizi, dayanışmamızı 
daim kılsın. Bugüne kadar hamdolsun siz bizi hiç mahcup etmediniz inşallah biz de size ve 
Rize’ye mahcup olmadık, olmayacağız. Nasıl Rize bizi asla yarı yolda bırakmadıysa inşallah biz 
de Rizeli kardeşlerimizin emanetine halel getirmedik, getirmeyeceğiz. Son 19 yıldır olduğu gibi 
Rize’ye olan vefa ve minnet borcumuzu yeni eserler, yeni yatırımlarla ödemeyi sürdüreceğiz.”
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İZMİR’DE 30 AĞUSTOS ÇOŞKUSU
Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü 2 bin 838 gigavata ulaşırken, yeni tip koronavirüs sal

30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıl dönümü dolayısıyla İzmir’de düzenlenen kutlamalar, İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim 
Köşger ve eşi Fatma Köşger’in ev sahipliğinde, il protokolü ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 30 Ağustos 
Zafer Bayramı pandemi kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilirken, kutlamalar Kabul Töreni ile sona erdi.

elektrik sistemine dahil etti.
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Koronavirüs aşısı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin toplu ulaşım araçlarıyla 
gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmemeleri 

durumunda izin verilmeyecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığından yapılan açıklama-
ya göre, “Bazı Faaliyetler İçin 
PCR Testi Zorunluluğu Genel-
gesi” sonrasında tedbirler 
sıkılaştırıldı.

Bu kapsamda, 6 Eylül’den iti-
baren aşısız veya hastalığı 
geçirmemiş kişilerin özel araç 
hariç uçak, otobüs, tren veya 
diğer toplu ulaşım araçlarıyla 
gerçekleştirecekleri şehirlerarası 
seyahatler için negatif sonuçlu 
PCR testi bulunacak.

Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin 
aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık ka-
bul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sor-
gulaması yapılacak.
Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişil-
erin seyahatine izin verilmeyecek. Otobüs denetimleri sıkılaştırılacak Ulaştır-
ma ve Altyapı ile Sağlık Bakanlığı otomasyon sistemleri arasında da entegra-
syon sağlandı. Seyahat edecek vatandaşların HES kodu ayarlarını değiştirerek 
onay vermesi durumunda aşı, bağışıklık ve PCR test sonuçlarının kontrolü 
Bakanlığın U-ETDS sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığına bağlı bölge müdürlükleri de saha kontrollerine devam 
edecek, yolcu taşıyan otobüsler sıkı bir şekilde denetlenecek.
2 yaş altı bebeklerde HES kodu aranmayacak Tren yolculuklarında 2 yaş altı be-
bek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı yolcular HES kodu ile 
biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek. 18 yaş üzeri 
yolcular ise biletlerini HES koduyla satın alacak. Trene binerken, aşılı olanlar 
ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uy-
gulamasından belgeleyecek.

Aşılanmamış ve hastalık 
geçirmemiş yolcular ise azami 
48 saat öncesinde yaptırılan 
negatif PCR test sonuçlarını 
ibraz etmek suretiyle seyahat 
edecek. Gar ve istasyon girişler-
inde HES kodu kontrolü devam 
edecek. YHT kontrol noktaları 
ile trenlerde yapılacak kon-
trol esnasında gerekli belge-
leri ibraz edemeyen yolcuların 
seyahatine izin verilmeyecek. 
Trende tespiti halinde trenin 
durduğu ilk istasyonda trenden 
indirilecek ve bilet ücretleri 
iade edilmeyecek.

Havalimanlarında Sağlık 
Bakanlığınca yapılan PCR testi 
uygulaması da devam edecek. 
İsteyen yolcular burada PCR 
testi yaptırabilecek.

Toplu taşımada ‘PCR testi zorunluluğu’ 6 Eylül’de başlıyor
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İlk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştiren 
Bayraktar AKINCI TİHA’nın güvenlik
güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos’ta yapılan 

törenle tamamlandı. 
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İlk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştiren Bayraktar 
AKINCI TİHA’nın güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 
Ağustos’ta yapılan törenle tamamlandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile 
birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ül-
kesinden biri olmuştur.” dedi. Baykar Teknoloji Lideri 
Selçuk Bayraktar, “AKINCI’yı bugün askere uğurladık-
tan sonra çok daha büyük özgüvenle diyebiliriz ki artık 
insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı lider-
liğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar 
tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayrak-
tar AKINCI TİHA’nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 
törenle Çorlu’da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğit-
im ve Test Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, geliştirme çalışma-
larına 2017 yılında başlanan ve ilk uçuşunu 6 Aralık 
2019’da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA’nın 
güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos 2021 Pazar 
günü yapılan törenle tamamlandı.
Törende aynı zamanda Bayraktar AKINCI TİHA’yı ku-
manda edecek ve bakım faaliyetlerini yürütecek 125 
kursiyer, Baykar tarafından verilen eğitimleri tamam-
layarak mezun oldu.
Envantere giren ilk Bayraktar AKINCI TİHA, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda Baykar 
Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından Savunma 

Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e teslim edildi. 
Haluk Bayraktar, teslimatın ardından AKINCI’nın ma-
ketini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören öncesi 
alanda hazır bekletilen 3 adet Bayraktar AKINCI Tİ-
HA’yı imzaladı. İmzanın ardından ise AKINCI’yı milli 
ve özgün olarak geliştiren Baykar personelleri ile uçak-
ların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Teslimat ve mezuniyet töreninin tamamlanmasının 
ardından beraberindeki heyet ve kursiyerler ile bir-
likte uçuş hattına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan burada Bayraktar AKINCI TİHA’nın uçuş 
gösterisini izledi. AKINCI’nın uçuş ekibinin yer aldığı 
YKİ’ye (Yer Kontrol İstasyonu) geçerek pilot koltuğuna 
oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gökyüzünde uçuşuna 
devam eden Bayraktar AKINCI TİHA’yı bir süre ku-
manda etti.
Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, avi-
yonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak AK-
INCI’da 100’e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 6 
ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 
1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.
Milli olarak geliştirilen AESA radarı sayesinde yük-
sek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan 
Bayraktar AKINCI TİHA, taşıyacağı yerli hava-hava 
mühimmatları ile savaş uçakları F-16’ların icra ettiği 
bazı görevleri de gerçekleştirecek. 

Türkiye ilk 3’te! Bayraktar AKINCI TİHA envantere girdi
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Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro optik sistem-
lerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşulların-
da dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Mete-
oroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde 
barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleri-
yle sınıfında lider olacak.
“Eline kına yakılmış bir evlat gibi askere uğurluyoruz”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Teknolo-
ji Lideri Selçuk Bayraktar, hayallerinin gerçekleştiğini 
ve AKINCI’yı eline kına yakılmış bir evlat gibi askere 
uğurladıklarını belirtti.
Bayraktar, Milli İHA geliştirme serüvenin başından 
itibaren geliştirilen her bir teknoloji için yoğun bir 
mücadele verdiklerini ve en çok öğrenilmiş çaresizliği 
sürdüren zihniyet ile mücadele ettiklerini ifade etti.
AKINCI TİHA’nın envantere girmesiyle birlikte Türki-
ye’nin İHA liginde dünyadaki ilk 3 ülke arasında yer al-
dığını belirten Bayraktar, “2003’de Mini İHA ile başlayan 
yolculuğumuzda, önce ülkemizin taktik sınıftaki ilk İn-
sansız Hava Aracı’na kavuştuk. Ardından, havacılıkta 
gelişmiş ülkelerin dahi almak için sırada beklediği, şu 
an 10’dan fazla ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanmış, 
Türk mühendisinin özgün tasarımı Bayraktar TB2 S/
İHA’yı ülkemize kazandırdık. Bu sayede Baykar gelirl-
erinin yüzde 70’inden fazlasını ihracattan elde ediyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, AKINCI’yı tasarlayan ve üreten teknik ekip 

olarak, onu sadece yüksek teknoloji harikası bir İHA 
olarak görmediklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kul-
landı:
“AKINCI’ya baktığımızda gördüğümüz; yüzyıllardır 
hürriyetinden asla vazgeçmemiş olan, ‘Semalarımızda 
hür ve bağımsız olacağız’ diyen milletimizin asil ruhu 
ve iradesidir. Onun için AKINCI’dan beklentimiz, 
semalarımızın en öndeki fütursuz ve cesur bekçisi ol-
ması, isminin hakkını vermesi ve milyonlarca saat 
uçarak milletimize hizmet etmesidir. AKINCI’nın, 
dünyaya nam salan Bayraktar TB2 SİHA’mız gibi mu-
harebe doktrinine yeni bir soluk getireceğine ve Türk 
SİHA’larının namını daha da ileriye taşıyacağına yürek-
ten inanıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı Akıncı’nın 
yazılımında
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar törende 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir tablo 
hediye etti.
Tabloda, AKINCI’nın 6 Aralık 2019’daki ilk uçuşundan 
saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki 
gömülü yazılıma eklenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından yazılan mesaj ile mesajın bilgisayar dili ile 
yazılım koduna çevrilmiş hali yer aldı. Bayraktar AK-
INCI TİHA’lar tüm uçuşlarda bu mesajın yer aldığı 
yazılım ile görev yapıyor.
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Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Tür-
kiye’yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri 
arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savun-
ma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale 
getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, 
havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, 
düşmanlarına korku veren bir Türkiye hede-
fine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla, Türk 
milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri 
üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya 
gösterdik.

BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençler-
imizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 
2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha 
ileriye” diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik edi-
yorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”
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Türkiye komşularına 8 ayda 
2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Komşu ülkelere bu yılın ocak-ağustos döneminde en fazla “kimyevi maddeler 
ve mamulleri” sektörü ürün sattı.

Türkiye’nin bu yılın ocak-ağustos döneminde komşuları Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suri-
ye ve Yunanistan’a yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artarak 12,5 milyar 
dolara çıktı.
AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgil-
ere göre, ülkenin ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 18,9 mi-
lyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.
Ocak-ağustos döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 140,2 milyar 
dolara ulaştı.
Türkiye, ocak-ağustos döneminde Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan’a 12 
milyar 480 milyon 115 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 9 
milyar 280 milyon 47 dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, bu yılın 8 ayında, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 arttı.
Söz konusu dönemde en fazla ihracat 5 milyar 305 milyon 647 bin dolarla Irak’a yapıldı. Bu 
ülkeyi 2 milyar 185 milyon 316 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 744 milyon 837 bin dolarla 
Yunanistan, 1 milyar 405 milyon 656 dolarla İran, 924 milyon 175 bin dolarla Suriye ve 914 mi-
lyon 450 bin dolarla Gürcistan takip etti.
Bu dönemde yıllık bazda tüm ülkelere yapılan ihracatın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 65,2 
ile Yunanistan’a, yüzde 61,9 ile Suriye’ye ve yüzde 46,2 ile Bulgaristan’a yapılan ihracatta gözlendi.
Komşulara en fazla kimyevi ürün satıldı
Türkiye’nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, “kimyevi 
maddeler ve mamulleri” sektörü ilk sırada yer aldı.
Bu sektörden 6 komşu ülkeye 2 milyar 134 milyon 397 bin dolarlık ihracat yapıldı. Anılan se-
ktörü 1 milyar 574 milyon 313 bin dolarla “hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri”, 1 
milyar 48 milyon 513 bin dolarla “çelik” izledi.
İhracatı en az olan sektörler 7 milyon 347 bin dolarla “diğer sanayi ürünleri”, 9 milyon 742 bin 
dolarla “süs bitkileri ve mamulleri” ve 9 milyon 966 bin dolarla “savunma ve havacılık sanayi” 
şeklinde sıralandı.
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Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitim sistemimizi
dünyanın en başarılılarından biri haline getireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenler adaylarına seslenerek “El ele 
vererek eğitim sistemimizi dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden biri 

haline getireceğiz. Biz sizler için gerekli tüm kaynak ve destekleri sağlamaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Özer, Haliç Kongre Merkezinde düzenle-
nen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni’nde, 
büyük bir eğitim ailesine sahip olduklarına 
işaret ederek, her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin 
çocuğun ilkokula adım attığını, sadece ilkokul-
lardaki toplam öğrenci sayısının 5 milyon old-
uğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı açık 
tutmakta ve en iyi eğitim öğretimi vermekte 
kararlıyız
Eğitim sisteminin büyüklüğünü anlamak için 
basit bir kıyasın bile yeterli olduğuna dikka-
ti çeken Özer, Türkiye’de ilkokulda bulunan 
öğrenci sayısının Hollanda, İsrail, İsveç, Belçi-
ka, Yunanistan ve Portekiz’deki toplam ilkokul 
öğrenci sayılarından çok daha fazla olduğunu 
ifade etti.
Bu kıyaslamayı yapmasının nedeninin, Türki-
ye’nin genç nüfus avantajına yani eşsiz insan 
kaynağı sermayesine vurgu yapmak olduğunu 
aktaran Özer, ülkenin bu muazzam avantajını 
toplumsal faydaya dönüştürebilmek için eğit-
imcilere önemli sorumluluklar düştüğünün 
altını çizdi.
Bakan Özer, büyük Türkiye olarak büyük he-
defleri bulunduğuna işaret ederek, “2023 hede-
fleri çerçevesinde dünyadaki ilk 10 ekonomid-
en biri olma hedefimiz bulunuyor. Ülkemizin 

uluslararası rekabet gücünü artırabilmek için 
nitelikli eğitim sağlamak zorundayız. Ülkemiz-
in toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için nite-
likli eğitim sağlamak zorundayız. Ülkemizde 
yaşayan, tek tek her bir bireyin refahını artır-
mak için nitelikli eğitim sağlamak zorundayız.” 
dedi.
Bu konudaki en büyük şanslarının Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi eğitime ve 
özellikle nitelikli eğitime her zaman en büyük 
desteği sağlayan bir liderle çalışmaları old-
uğunu söyleyen Özer, Erdoğan’ın bugün töreni 
teşrif etmesinin de eğitime verdiği önemin bir 
göstergesi olduğunu ifade etti.
“Şu an görev yapan öğretmenlerimizin 700 
bini son 19 yılda atandı”
Bakan Mahmut Özer, öğretmenliğin tüm ka-
dim medeniyetlerde hep en saygın meslekler 
arasında yer aldığını belirterek, “İslam me-
deniyetinde öğretmenler yani alimler peyg-
amberlerin varisleridir. Osmanlı ve Anadolu 
topraklarında ilim erbabı hep el üstünde tu-
tulmuştur. Osmanlı şehzadeleri muallimlere 
emanet edilmiştir. Öğretmenlere saygı ve taltif 
amacıyla ‘alim’, ‘muallim’, ‘hoca’ ve ‘üstat’ gibi 
terimler kullanılmaktadır. Osmanlı medrese-
lerinde ders veren müderrislere, her zaman en 
itibarlı meslek grubu olarak değer verilmiştir.
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MKE ihracatla ekonomiye,
yeni silahlarla TSK’ya güç verecek

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, yeni ülkelerde imzaladığı ihracat 
sözleşmeleriyle ekonomiye, geliştirdiği yeni silah sistemleriyle de Türk Silahlı 

Kuvvetlerine (TSK) güç verecek.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel 
Müdürü Yasin Akdere, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, yarının teknolojisini 
geliştirmeye yönelik kendilerine verilen 
görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını 
söyledi.
TSK ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarını 
karşılama yanında bir diğer önemli 
amaçlarının ihracatın artırılması olduğunu 
dile getiren Akdere, bu doğrultuda yapılan 
görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini if-
ade etti. Akdere, şöyle konuştu:
“Ürdün’de fişek hattı kurulum projesinin 
imzasını yakın zamanda atmıştık. Bunun 
devamı geldi, Ürdün’de ikinci bir projeyi 
hayata geçirip 12,7 milimetre fişek hat-
tı kurulumu gerçekleştireceğiz. 4 ülkeyle 
daha fişek hattı kurulumuna yönelik imza 
aşamasına gelmiş durumdayız. Fişek fab-
rikası kurumuyla kalmayacak. Çünkü biz 
çözüm öneriyoruz. Bundan dolayı da tüm 
tedarik zincirini dikkate alıyoruz. Barut 
fabrikalarının kurulumuyla ilgili de ön 

anlaşmaları imzalamış bulunmaktayız.” 
TSK’ya elektrikli ZMA ve tekerlekli Panter
Fuarda 8 ana sözleşmeye imza attıklarına 
işaret eden Akdere, bunlardan birinin “el-
ektrikli zırhlı muharebe aracına (ZMA)” 
yönelik olduğunu söyledi. Akdere, bu 
kapsamda 25 milimetre kara topu, gece-
gündüz görüş yeteneği, lazer ölçüm sistem-
lerine sahip 50 elektrikli ZMA’yı güvenlik 
güçlerine teslim edeceklerini belirtti.
Elektrikli motor macerasına zırhlı per-
sonel taşıyıcıyla başladıklarını ifade eden 
Yasin Akdere, motor tedarikinde yaşanan 
sıkıntılara karşı geliştirdikleri bu çözümün 
26 testi başarıyla tamamladığını, bu cesare-
tle de ZMA Projesi’ni tamamladıklarını 
söyledi.
Bu çalışmaların görücüye çıktığı 15’inci 
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın 
(IDEF 2021) MKE AŞ için çok verimli 
geçtiğini vurgulayan Akdere, 21 ülkeden 
52 delegasyonla toplantılar yaptıklarını 
bildirdi.
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17. TÜBİTAK Efficiency Challenge
Elektrikli Araç Yarışları başladı

Uluslararası Efficien-
cy Challenge Elek-
trikli Araç Yarışları 
65 takımın, Liseler 
Arası Efficiency 
Challenge Elektrikli 
Araç Yarışları ise 36 
takımın katılımıyla 
gerçekleştiriliyor.
Elektrikli araçlar, 
tasarımından teknik 
donanımına kadar 
gençler tarafından 
hazırlandı.
Alternatif ve temiz 
enerji kaynaklarının 
otomotiv sanayisinde 
kullanımını yaygın-
laştırmayı amaçlayan 
yarışmalarda, ye-
tenekli gençler, tasar-
ladıkları çevre dostu 
araçlarla mücadele 
ediyor.
Öte yandan yarınki 
finalleri Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, 
TÜBİTAK Başkanı 
Hasan Mandal ve 
Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı Müte-
velli Heyeti Başkanı 
ve Teknofest Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Selçuk Bayraktar’ın da 
yerinde takip etmeleri 
bekleniyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, 
TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Efficiency Chal-
lenge Elektrikli Araç Yarışları ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası 
Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na Körfez Yarış Pisti’nde start 
verildi.
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile yine bu yıl 
TÜBİTAK tarafından ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge 
Elektrikli Araç Yarışları, tasarımından teknik donanımına kadar gençler 
tarafından hazırlanan elektrikli araçların mücadelesine sahne olacak.
Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını 
yaygınlaştırmayı amaçlayan yarışmalarda yetenekli gençler tasarladıkları 
çevre dostu araçlarla mücadele edecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yarınki kapanış sere-
monisinde konuşma yapacağı etkinliği, TÜBİTAK Başkanı Hasan Man-
dal ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TE-
KNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da yerinde takip 
etmesi bekleniyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2019’dan, TÜBİTAK 
tarafından da 2005’ten bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile 

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na start verildi.

İŞ DÜNYASI
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Dara Antik Kenti Ören Yeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyonu Açılış Törenine katılan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Varank, “Yerin altında adeta cevher gibi gizli kalan tarihi eserlerimizi gün 

yüzüne çıkarıp vatandaşlarımızın ilgisine sunuyoruz.” dedi.

Mezopotamya’nın tarihi mirası gün yüzüne çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin medeniyet mirasına büyük bir sevgiyle yaklaştıklarını belir-
terek, “Bizden önce maalesef hak ettiği değeri bulamayan bu eserleri bir bir ihya ediyoruz. Yerin altında adeta cevher 
gibi gizli kalan tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarıp vatandaşlarımızın ilgisine sunuyoruz.” dedi.
Varank, Dicle Kalkınma Ajansınca yapılan Dara Antik Kenti Ören Yeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyonu Açılış 
Töreni’ndeki konuşmasında, üç kıtanın buluştuğu, dört denize kıyısı olan Anadolu’nun, binlerce yıldır insanlığın en 
gözde yaşam alanlarından biri olduğuna dikkati çekti.
Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan bölgenin her dönemde zengin bir tarihi mirası barındırdığına 
işaret eden Varank, şunları kaydetti:
“Bugün ülkemiz, İstanbul’daki tarihi yarımada başta olmak üzere Kapadokya’dan Hattuşaş’a, Efes’ten Çatalhöyük’e, 
Nemrut’tan Göbeklitepe’ye birçok medeniyetin yurdu konumunda. Dün 3 bin yıllık geçmişiyle hala büyük gizem-
ler barındıran Zerzevan Kalesi’ndeydik. Özellikle Diyarbakırlı gençlerle uluslararası gözlem etkinliğimizi beraberce 
gerçekleştirdik. 1500’den fazla gök bilim meraklısıyla geceyi Zerzavan’da geçirdik. Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı 
2020’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Türkiye’den 19 varlığımız 
bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor.”
Geleceğin sadece maddi güçle inşa edilemeyeceğini belirten Varank, büyük medeniyetlerin, geçmiş birikimlerin üzer-
ine kurulduğunu ve devletlerin manevi değerleri ölçüsünde uzun ömürlü olduğunu dile getirdi
Varank, bu kapsamda ülkenin medeniyet mirasına büyük bir sevgiyle yaklaştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Bizden önce maalesef hak ettiği değeri bulamayan bu eserleri bir bir ihya ediyoruz. Yerin altında adeta cevher gibi 
gizli kalan tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarıp vatandaşlarımızın ilgisine sunuyoruz. Geçmişte bazen ihmal bazen 
de kasıtla başıboş bırakılan maddi ve manevi değerlerimizi vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Tabii bu eserler 
ülkemize salt kültür anlamında değil turizm yönüyle de büyük katkılar sağlıyor. Önemli turizm destinasyonları olan bu 
bölgelerimiz sayesinde, ülkemize gelen yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor.”

KÜLTÜR - SANAT
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Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yıllık ihracatın 8 milyar doları aştığı belirtilirken, 2022 yılı 
için ise 10 milyar dolar ihracat hedefi belirlendi.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yıllık 
ihracat 8 milyar doları aştı

Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını 
döneminde Türki-
ye’nin gıda ürünleri 
ihracatında en faz-
la artışın yaşandığı 
hububat, bakliyat ve 
yağlı tohumlar sek-
törünün son 12 aylık 
dış satımı 8 milyar 
32 milyon dolara 
çıktı.
AA muhabirinin Ege 
İhracatçı Birlikler-
inden verilerinden 
yaptığı derlemeye 
göre, 2020’nin oc-
ak-temmuz döne-
minde 4 milyar 60 
milyon dolar olan 
ülke geneli hububat, 
bakliyat, yağlı to-
humlar ve mamul-
leri ihracatı, bu yılın 
aynı döneminde 
yüzde 18 artışla 4 
milyar 803 milyon 
dolara yükseldi.
Sektör, yılın 7 aylık 
döneminde Irak’a 
777 milyon dolar, 
İran’a 156 milyon 
dolar ve Alman-
ya’ya ise 141 mily-
on dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi.

Sektörün 31 Temmuz 2020’den 1 Ağustos 2021’e kadar olan 12 aylık dönemdeki ihracatı 
ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük artışla 7 milyar 59 milyon dolardan 
8 milyar 32 milyon dolara çıktı.
“2022 hedefi 10 milyar dolar” Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhra-
catçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, AA muhabirine, salgın sürecinde 
gıda ürünlerine talep artışı olduğunu, Türkiye’nin son 1 yıllık dönemde 19,5 milyar dol-
arlık gıda ürünü ihraç ettiğini söyledi.
Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 41’ini hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 
sektörünün tek başına gerçekleştirdiğini kaydeden Terci, sektörün yıllık ihracatının da 
rekor düzeye ulaştığını bildirdi.
Terci, sektör olarak bitkisel yağlardan çikolatalı ürünlere, şekerleme ürünlerinden unlu 
mamullere, hububat ürünlerinden baharatlara geniş bir ürün gamına sahip olduklarına 
değinerek “Dünya genelinde gıdaya olan talep artarak sürecek. Küresel iklim değişikliğinin 
yaralarını saracak adımları hızla atıp, üretimi artırmamız halinde sürdürülebilir bir ihra-
cat yakalayacak konumdayız. 2022 yılı için 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.” diye 
konuştu. Son 12 ayda sektör içinde en fazla ekmek, pasta ve kek grubu ihracatının yapıldığı 
bilgisini veren Terci, bu süreçte 1 milyar 105 milyon dolar değerinde ekmek, pasta ve kek 
ihraç edildiğini aktardı.
Terci, Türkiye’nin buğday unu ihracatından 1 milyar 8 milyon dolar döviz elde ettiğini 
belirterek makarna ihracatının da 775 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

EKONOMİ
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Ahlak bir toplumda bireylerin toplum kural-
larına göre iyi ve güzel davranması, yanlış ve 
kötü davranışlardan uzak durmasıdır. Belli 
bir gelişmişlik düzeyi gösteren toplumlarda; 
bireylerin davranışlarıyla ahlakları arasında 
bağlantılar vardır. Bu toplumlarda bireyin nasıl 
davranacağı genelde bellidir. Kişi ve toplum-
ların davranışlarını etkileyen çok çeşitli fak-
törler vardır. İnançlar, gelenek ve görenekler, 
çevrenin şahıslar üzerindeki etkileri, kişilerin 
ve toplumun eğitim düzeyi, kanunu işlemler-
in uygulanması bunlardan bir kaçıdır. Tüm 
bu faktörler birbirini etkilemektedir. Ahlaklı 
davranış topluma, bölgeye, zamana göre de 
değişebilmektedir.
Eğitimli toplumlarda ahlak anlayışı daha yük-
sek olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dini in-
ançlar da kişi davranışlarını önemli derecede 
etkilemektedir. Eğitimi düşük toplumlarda 
dini inançları ne olursa olsun ahlaklı davranış 
beklenmeyebilir.
Ahlaklı davranış bireyin ve toplumun gelişip 
ilerlemesine katkı sağlayabilir ama yeterli 
değildir. Birçok etken gereklidir. Örneğin son 
zamanlarda ülkemizde yaşanan doğal afetleri 
ve bunların meydana getirdiği ölüm ve mad-
di- manevi kayıpları ahlaki yönden birlikte 
irdeleyelim. Deprem ve heyelan bölgeler-
inde, dere yataklarında düzensiz yapılaşma; 
vatandaşların bilinçsiz ve ahlaki yönden yan-
lış bir şekilde davrandığını göstermektedir. 
Vatandaş çeşitli yapılar yapmak isteyebilir, 
ama bunlara izin veren yerel yönetim, taşeron, 
mühendis, yapan usta ve diğer kontrol me-
kanizmaları bilinçli olmadığında ve ahlaklı 
davranılmadığında zincirleme hatalar oluş-
makta ve sonucu felaketle biten olaylar meyda-
na gelmiştir. Bölgesi ve zemin etüdü iyi yapılan 
bir deprem bölgesinde ona uygun yapılar old-
uğunda ne kadar kuvvetli bir deprem fela-
keti olursa olsun can ve mal kayıpları az ol-
maktadır. Dünyada bunun birçok örneğini 
görmekteyiz. Dere yataklarına bina ve çeşitli 
engelleyici yapılar yapılmaz ise yağmur ve sel 
ne kadar fazla olursa olsun zarar o denli az 
olacaktır. Yine özellikle bu yıl yaşadığımız or-
man bölgelerindeki yangınların, kişilerin du-
yarsızlığı ve çevre bilincinin yetersizliği, ilgili 
yöneticilerin ahlaklı davranmaması ve birçok 
yan faktörlerin olduğu ve gerekli tedbirlerin 
alınmamasıyla istenmeyen can ve mal kayıpları 
olmuştur. Bazı ülkelerde orman bölgelerinde 
piknik yapıldığında ateş yakılması yasaktır. 
Bu nedenle yangınların daha az olabileceği 

düşünülmektedir. Tüm bunlar yapılırken eğer 
iyi ve işletilebilen, zamanında, tarafsız uygula-
nabilen kanunların olması da ahlaklı olmayan 
davranışları azaltabilir.
Çiftçilik-hayvancılık yapan vatandaş tarlasını 
iyi bir şekilde işliyor, toprağına attığı tohumu, 
verdiği gübre ve ilaçları dürüstçe ve eğitimli 
bir şekilde yapıyor ise ahlaklı davranıyordur.  
Ziraat mühendisi, görevli kişiler: çiftçiyi iyi 
bir şekilde eğitiyor ise; yöneticiler hayvancılığı 
ve çiftçiliği kanunlar çerçevesinde destekli-
yor ve onlara yardımcı oluyorlar ve dürüstçe 
davranıyorlarsa ahlaklı davranmış sayılırlar. 
Bu şekilde ülkenin gıda beslenme ve problem-
leri azalır ve gelir düzeyi artabilir.
Eğitim ve öğretim için çocuğunu okula 
götüren veli: çocuğuna eğitim veren öğret-
menin ne kadar ücret aldığını ve evini nasıl 
geçindirebildiğini ayrıca diğer öğrenci ve veli-
lerinin ne imkanlarla yaşadıklarının bilinciyle 
davranabilmelidir. Toplumdaki bu kargaşa, 
gözü körlük; eğitim ve öğretimin yeterli ve bir 
arada yürütülmemesinden kaynaklandığını 
düşünüyorum.
Toplumun en alt kesimlerinden en üst düzey-
deki kesimlere; en cahilinden en bilginine ka-
dar herkes ahlaklı davranış içinde olmalıdır.
Dersini iyi yapan çalışkan öğrenci, öğrencisini 
iyi eğiten öğretmen; rant peşinde koşmayan 
müteahhit; komşusu açken tok yatmayan ze-
ngin;  hastasını güler yüzle karşılayan ve onu 
iyi bir şekilde tedavi eden doktor-hemşire; 
çürük ve defolu mal satmayan esnaf; üretilen 
malların fiyatlarını değerinin üstünde artır-
mayan aracılar, hakkıyla çalışan ve aldığı 
ücreti hak eden memur; işini dürüstçe yapan 
küçük esnaf ve sanatkar ahlaklı davranmış 
olur. Yine kişilere iyi bir şekilde hizmet eden, 
dert dinleyen, kendi siyasi görüşünü empoze 
etmeyen yerel yöneticiler; ehil olan ve alın 
teriyle makamlar alan, siyasetin oyuncağı ol-
mayan idareciler; toplumun inanışlarını göz 
önünde bulundurarak dini; akıl, mantık ve bil-
imle birleştiren diyanetçiler; doğruya doğru, 
eğriye eğri diyebilen, bilimin ışığında yürüyen 
üniversiteler; hür- bağımsız ve etkili bir şekil-
de iş yapan, ülke menfaatlerini ön planda tu-
tan kurumlar; yerinde ve zamanında, adil bir 
şekilde kararlar veren adalet-hukuk kurumları 
ve hakimler; halkı kandırmayan ve toplumu 
kutuplaştırmayan siyasetçiler istemek Türk 
toplumunun hakkı değil midir?
 

AHLAKLI DAVRANIŞ
BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Necati ALKIŞ

Yazar
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Kovid-19 büyük oranda aşısız ve aşısı
tamamlanmamış kişileri etkiliyor

Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, 
dünkü Koronavirüs 
Bilim Kurulu To-
plantısı’nın ardından 
yaptığı açıklama-
da 500 binden fa-
zla aktif Kovid-19 
vakasının yüzde 
83’ünün tam aşılı 
olmayan kişilerden 
oluştuğunu bildirdi.

ABD ve Türki-
ye’deki aşı durumu, 
Kovid-19 bağlantılı 
enfeksiyon, hast-
alanma ve can 
kayıpları verilerin-
in karşılaştırması, 
virüsün çoğunlukla 
aşısız kitleyi etkile-
diğini ortaya koyuy-
or.

Kovid-19’un bu-
laşıcılığı yüksek Del-
ta varyantının dün-
yada yayılmasıyla 
birlikte her iki ülkede 
de vaka sayılarının 
temmuzdan itibaren 
yeniden yükselişe 
geçtiği görülüyor.

Günlük vaka sayıları ağustos-
ta ABD’de 180 binlere, Türki-
ye’de ise 20 binlere kadar çıktı. 
ABD’den halen yaklaşık 8 mi-
lyon 772 bin, Türkiye’de ise 514 
bin aktif vaka bulunuyor.
Aşılama durumu
Her iki ülke de yaygın aşılamay-
la nüfusun büyük bölümüne 
bağışıklık kazandırmaya yöne-
lik çabalarında önemli mesafe 
kat etmiş durumda.
Kovid-19 aşılama verilerinin 
derlendiği “Ourworldindata” 
internet sitesine göre, bugüne 
dek 373,5 milyon doz Kovid-19 
aşısının yapıldığı ABD, Çin ve 
Hindistan’ın ardından dünyada 
en fazla aşı yapılan ülke konu-
munda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 96 milyon 378 bin 
383 doz aşının yapıldığı Türkiye, dünyada en fazla 
doz aşı yapılan 8’nci ülke olurken, Avrupa ülkeleri 
arasında Almanya’nın ardından ikinci sırada yer 
alıyor.
Nüfusun aşılanma oranlarında ise ABD’de nü-
fusun 61 ve Türkiye’de yüzde 45’ine en az bir doz 
aşı yapıldığı görülüyor. Bu alanda ABD’de dünyada 
11’nci, Türkiye ise 13’ncü sırada yer alıyor.
ABD’de aşılanması tamamlanmış kişilerin oranı 
yüzde 52,03, kısmen aşılanmışların oranı yüzde 9,29 
iken, Türkiye’de aşıları tamamlananlar yüzde 44,27, 
kısmen aşılananlar ise yüzde 13,18’e ulaşmış durum-
da.

Yeni tip koronavirüs salgınında ABD ve Türkiye’deki vaka, hastaneye yatış ve ölüm istatistikleri, 
virüsün büyük oranda aşı olmayan veya aşıları tamamlamayan kişileri etkilediğini gösteriyor.
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Sağlık Bakanı Koca, “PCR testi” paylaşımında, “Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, 
konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül 

itibarıylı PCR testi gerekli” ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Koca ‘PCR testi’nde 6 Eylül’e işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu or-
tamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini 
bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirl-
erarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. 

Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR’dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım.” Bakan Koca, 
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha 
az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla. 
Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım.”
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Mevlana Müzesi’ni 8 ayda 650 bin turist gezdi

Mevleviliğin merke-
zi olan bugünkü 
Mevlana Müzesi, 
yurt içi ve dışından 
çok sayıda ziyaretçi 
çekiyor.
Dünyanın dört bir 
yanından gelen tu-
ristlerin ziyaret et-
tiği Mevlana Müzesi, 
tarih, kültür ve inanç 
turizmi açısından 
önemli bir yer tutuy-
or.
1925’te tekke ve za-
viyeler kapatıldıktan 
sonra Bakanlar Ku-
rulu kararıyla müz-
eye dönüştürülen 
Mevlana Müzesi 
koleksiyonunda 10 
bine yakın eser bu-
lunuyor.
Tilavet Odasında 
hat sanatıyla alakalı 
levhalar, Huzuru 
Pir’de Selçuklu, Bey-
likler ve Osmanlı 
döneminde devlet 
yöneticilerinin hedi-
ye ettiği kandiller, 
şamdanlar yer alıyor. 
Mevlana ve Mev-
levilik kıyafetleri de 
ayrı bir koleksiyon-
da sergileniyor.

Yıllık yaklaşık 3 milyon ziyaretçi 
ağırlayan Mevlana Müzesine, ya-
bancı turistler de ilgi gösteriyor. 
Mevlana Celaleddin Rumi’nin 
düşüncelerinden etkilenen, yıllık 
ortalama 800 bin yabancı turist de 
Mevlana Müzesini ziyaret ediyor.
Tüm dünyayı etkileyen yeni tip ko-
ronavirüs salgını nedeniyle uygula-
nan kısıtlamalardan dolayı 2020’de 
Mevlana Müzesi’ni 1 milyon kişi zi-
yaret etti. Ziyaretçi sayısının bu yıl 1 
milyonun üzerine çıkması bekleni-
yor.
Kurban Bayramında 60 bin kişi zi-
yaret etti
Konya Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, AA muhabirine, 
Mevlana Müzesi’nin Hazreti Mevla-
na’nın sandukasının üzerinde Kub-
be-i Hadra’nın iç kısmındaki kalem 
işi süslemelerin restorasyonunun 2 
yıl önce tamamlandığını hatırlattı.

Yarar, müzenin halılarının da yenilendiğini dile 
getirerek, “Yeniden tanzim, tefriş ve aydınlatma 
çalışmalarımızın projelendirmesi devam edi-
yor.” dedi.Türkiye’de tarih, kültür ve inanç tu-
rizminin önemli rotalarından biri olan Mevlana 
Müzesi’nin geçmişte yıllık 3 milyondan fazla tu-
risti ağırladığını dile getiren Yarar, Türkiye’de ilk 
Kovid-19 vakasının görülmesinden sonra uygula-
nan kısıtlamalar nedeniyle müzenin zaman zam-
an kapandığını söyledi.

Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbe-
sinin bulunduğu Mevlana Müzesi, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor.
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Konya’daki Hitit su anıtı tarihi ve
mimarisiyle ilgi çekiyor

Beyşehir’in uğrak 
tarihi mekan-
larından, 2014’te 
UNESCO’nun Dün-
ya Kültür Mirası 
Geçici Listesi’ne 
“Hitit Kutsal Su 
Tapınağı” olarak 
dahil edilen anıt, 
bugüne dek fonksi-
yonunu yitirmeden 
ayakta kalabilme 
özelliğiyle dikkati 
çekiyor.
Beyşehir Kültür, 
Turizm ve Doğa 
Derneği Başkanı 
Mustafa Büyükka-
falı, AA muhabir-
ine, tarihi mekanın 
dönemin su tesisatı 
ve su teknolojisi 
konusunda önem-
li bilgiler verdiğini 
söyledi.
Büyükkafalı, anıtın 
tarihi ve mimarisine 
ilişkin şu bilgileri 
verdi:
“Bu anıt, yapımı 
esnasında kullanılan 
teknoloji ve sanat-
karlık anlamında 
günümüze ulaşan 
çok nadide bir yapıt-
tır. Hititler’in suya 
verdiği önemi de 
göstermektedir. 

O dönemde yapılan anıt için 
bir çeşit su tasarrufu, bir çeşit 
baraj da denilebilir. Atalarına 
taptıklarını gösteren, taşları 
oyarak yaptıkları bu güzel anıt, 
bir cazibe merkezi olduğu için 
yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
yanı sıra biz doğaseverlerin de 
çok ilgisini çekiyor. Misafirl-
erimizi ve doğa yürüyüşçüler-
imizi de sık sık getirdiğimiz 
bir alan. Yaşanan kuraklığa 
rağmen suyunun hala akıyor 
olması da çok güzel. Bu sene 
suyu biraz azalsa da Beyşe-
hir Gölü’nün endemik bazı 
balıklarına da yaşam alanı 
durumunda. İnşallah, bu 
balıkların nesli tükenmez.”

“Hayretler uyandırıyor”
Ziyaretçilerden Osman Bardakçı, ailesiyle birlikte 
geldiği Beyşehir’de tarihi Eşrefoğlu Camisi’ni zi-
yaret edip gölde tekne turuna katıldıklarını söyledi.
Eflatunpınar’ı da görmek istediklerini kaydeden 
Bardakçı, “İlk defa ziyaret ediyoruz ama gördük ki 
güzel bir yermiş. Hititler’den kaldığı yazıyor tari-
hte. Tarihe meraklıyımdır ve bu yüzden ‘Araştırma 
yapalım, gezelim’ diye geldik. İçindeki balıkları, 
doğallığı, bu büyük taşların ve heykellerin o dönem-
den taşınması, buraya nasıl geldiği, insanların aklın-
da soru işaretleri yaratıyor, hayretler uyandırıyor.” 
ifadelerini kullandı. ABD’den Beyşehir’e ailesiyle 
tatil yapmaya geldiklerini anlatan ziyaretçilerden 
Mehmet Ertürk de fırsat buldukça ülkenin kültürel 
mirası ve doğal mekanlarını gezmeye çalıştıklarını 
belirtti.

Çanakkale’nin Biga ilçesi Kemer köyü yakınındaki antik dönemin önemli liman kenti Parion’da 
sürdürülen kazılarda, 1900 yıllık mezar steli (taşı) bulundu.
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Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor

Yeni eğitim öğretim 
yılı hazırlıkları kap-
samında okul önce-
si ve ilkokul birinci 
sınıf öğrencileri, 1-3 
Eylül’de okullarda 
yüz yüze yürütülen 
uyum eğitimine 
katıldı. Bu çerçe-
vede, 165 bin 450 
öğretmen tarafından 
toplam 2 milyon 359 
bin 422 öğrenciye 
uyum eğitimleri ver-
ildi.
Ülke genelinde tüm 
kademe ve sınıf sevi-
yelerindeki yaklaşık 
18 milyon öğrenci 
ile 1 milyonun üze-
rinde öğretmen, 
salgın öncesinde 
olduğu gibi yarın iti-
barıyla haftada 5 gün 
yüz yüze eğitime 
katılacak. Yüz yüze 
eğitimin başlamasıy-
la Türkiye gene-
lindeki okul ve ku-
rumlarda Kovid-19 
tedbirleri alınarak 
kantinler, yeme-
khaneler ve pansi-
yonlar da açılacak.

Yaklaşık 58 bin okula Kovid-19 
tedbirleri kapsamında maske, 
dezenfektan ve temizlik ihti-
yaçlarıyla ilgili 650 milyon lira 
ödenek gönderildi, 113 bin tem-
izlik personeli görevlendirildi.

Bakanlık bünyesinde kurulan 
yeni elektronik takip sistemi ile 
il, ilçe kurum ve okul düzeyinde 
eğitimin aksamaması için tüm 
süreçler anlık takip edilecek. 
Öğrenci ve personelin has-
ta, temaslı veya risk durumları 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı arasındaki veri ente-
grasyonu ile izlenecek ve okullara 
gerekli bildirim yapılacak.

Yüz yüze eğitimin devamı için aşı ve PCR testi tara-
maları
“Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gerek-
en Önlemler Rehberi”ne göre, öğretmen ve okul 
çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 
iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.
Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen 
odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltıl-
ması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.
Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, 
çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışan-
larının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama ola-
nakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara 
uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda 
yarından itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.
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Biyoteknoloji, biyolojik 
organizmaların, sistem-
lerin veya süreçlerin insan 
ve çevre yararına uygul-
anmasında yararlanılan 
teknolojik uygulamaların 
tamamını tanımlamak için 
kullanılan interdisipliner 
(şemsiye, kavrayıcı) bir ka-
vramdır. Biyoteknoloji uz-
manları tarafından geliştir-
ilen yeni araçlar ve ürünler; 
araştırma, tarım, endüstri 
ve klinik çalışmalar adına 
şimdiye kadar çok yara-
rlı sonuçlar doğurmuştur. 
Bununla birlikte, biyote-
knolojik uygulamalar ve 
ürünler ile ilgili dünyanın 
her yerinde her zaman için 
bazı toplumsal kaygılar ve 
etik tartışmalar olmuştur. 
Bu tartışmaları ve kaygıları 
esas itibariyle 3 ana başlık 
altında toplamak müm-
kündür.

Çevreye Vereceği Olası Zararalar: Bu 
endişe, GDO’lara karşı olanlar tarafından 
belki de en çok dile getirilen endişedir. Ge-
netiği değiştirilmiş olsun ya da olmasın, 
yeni bir organizmanın tanıtıldığı bir eko-
sistemde, ne olacağını önceden tahmin 
etmek çok zordur. Örneğin yabani otları 
dikkate aldığımızda, çiftçiler bir bitkiye, 
herbisite dayanıklı bir işaretleyici eklerse, 
bu özelliklerin doğadaki başka bir bitki-
ye aktarılması ve onu da herbisitlere karşı 
dirençli hale getirilmesi olasılığı vardır. 
Benzer şekilde, böceklere dirençli suşlar, 
böcek öldürücülerin kullanımını azaltabil-
ir ancak genler herbisite dirençli suşlardan 
yayılarak ‘süper yabani otlar’ ortaya çıka-
bilir mi? Doğaya yapılan tüm müdahaleler, 
doğanın dengesinin beklenmedik şekilde 
bozulması riskini taşır. Gelecek bin yılda 
bile, çevresel etkileri öngörme konusun-
daki entelektüel yeteneğimizin mükemmel 
olması söz konusu değildir. Bir tür ihtiyat 
ilkesi olarak etik gereklidir, ancak tam bir 
felce veya toplumsal kargaşaya da neden 
olmamalıdır. Sonuçları doğru bir şekilde 
tahmin etmek zor olduğundan, etik açıdan 
sorumlu kararların dayandırılabileceği ay-
rıntılı bilgi edinmek için dikkatle kontrol 
edilen ve izlenen süreçlerin takip edilmesi 
bu açıdan oldukça önemlidir. Diğer taraf-
tan, biyoteknolojinin çevre sağlığımızın 
iyileştirilmesi için daha iyi olduğu defalarca 
kanıtlanmıştır. Biyolojik pestisitlerin daha 
verimli kullanılması kimyasal pestisitleri 
de azaltmıştır. Genetiği değiştirilmiş bitkil-
er de gübre ihtiyacını azaltarak nehirlere ve 
kıyı su kaynaklarına karışan pestisit kirlil-
iğini en aza indirmiştir. Mikroorganizma-
larda genetik mühendisliği yoluyla yapılan 
ilk değişikliklerden biri, okyanuslara 
dökülen petrolü sindirme yeteneğine sa-
hip bakteriler üzerinde yapılmıştır. Bi-
yoremeditasyon ve genel olarak çevrenin 
iyileştirilmesi, çok sayıda biyoteknolo-
jik araştırmanın birincil amacı olmuş-
tur. Deniz bağlamında, yapılan bilimsel 
çalışmaların çoğu, aşırı gelişme, kirlilik ve 
üreme habitatlarının kaybının gıda türleri 
ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerini 
iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, daha 
sağlıklı bir gezegen için fosil bazlı yakıt-
lara alternatifler bulmak için biyoteknoloji 
önemli bir çözüm yoludur. 

Biyoterörizm: Dünya genelinde birçok 
kişi, teröristlerin yeni Süper Böcekler, bu-
laşıcı virüsler veya tedavisi olmayan tok-
sinler yaratmak için biyoteknolojiyi kulla-
nacağından endişe ediyor. Biyoterörizm; 
virüsler, bakteriler veya diğer mikroplar 
insanlara, bitkilere veya çiftlik hayvanları-
na zarar vermek veya onları öldürmek için 
kasıtlı olarak salındığında meydana gelir. 
Virüslerin ve hastalıkların savaşta bir silah 
olarak kullanılmasına tarihte rastlanmıştır. 
Yerli Amerikalılar, 1760’larda İngiliz or-
dusu tarafından çiçek hastalığı ile bulaşık 
battaniye verildiğinde enfekte olmuşlardı. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya, Çin’e 
hastalık bulaştırılmış pire içeren bombalar 
atmıştır. Günümüzde biyoteröristler, hast-
alıkları ve virüsleri; patlayıcılar, yiyecek ve 
su ve hatta aerosol spreyler yoluyla aktara-
bilirler. Ancak bilinmelidir ki biyoteknolo-
jinin bir silah olarak kullanılması Cenevre 
Sözleşmesi tarafından yasaklanmıştır.
Etik Konular: Gen klonlamanın kutsal olup 
olmadığı konusundaki asırlık tartışmanın 
yanı sıra, genetik buluşların lisanslan-
masının uygunluğu ve diğer fikri hak mül-
kiyeti konularıyla ilgili sayısız etik sorun 
ortaya çıkıyor. Ayrıca, genlerin sıfırdan 
inşası (ilk yapay gen 1970’de sentezlendi), 
bir gün önemli sayıda insanın etik veya 
dini inançlarına kesinlikle aykırı olacak 
bir kimyasal karışımdan yeni bir biyolojik 
hayat yaratabileceğimiz anlamına geliyor. 
Biyoteknolojik tekniklerin kullanımın-
da yasal sorunlar da ortaya çıkmaktadır. 
Özellikle kök hücre teknolojisi, gen te-
davisi, insan genom projesi gibi modern 
teknikler toplumda birçok sorunu ortaya 
çıkarmıştır. Dolayısı ile tedavi gören veya 
bu tekniklerden yararlanan kişinin mem-
nuniyeti adına bunların iyi analiz edilmesi 
gerekmektedir. Bazıları, yaşama saygının, 
yaşama bu şekilde müdahale edilmemesi 
gerektiği anlamına geldiğini düşünüyor. 

Biyoteknoloji İle İlgili Toplumsal Endişeler ve Etik Tartışmalar

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar

BAKIŞ AÇISI

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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SAĞLIK

Kovid-19 böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor

ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinin Gazi 
İşleri Bakanlığının sağlık sisteminde kayıtlı kişiler üze-
rinde yaptığı bir araştırmada, 2020 ve 2021’nin mart 
ayları arasında Kovid-19 teşhisi konulan 90 bine yakın 
ve tanı konulmamış 1,7 milyon dolayında kişinin veril-
eri incelendi. Araştırmada, Kovid-19 geçiren kişilerin, 
enfeksiyondan bir ila altı ay sonra böbrek yetersizliği 
ya da böbrek fonksiyonlarında önemli düşüşler yaşa-
ma riskinin diğerlerine oranla yüzde 35 daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırma, böbrek hastalığı 
riskinin Kovid-19 enfeksiyonunun şiddetiyle doğru 
orantılı olduğunu gösterdi. Kovid-19 geçirmemiş kişil-
erle kıyaslandığında, hastalığı hafif geçirenlerin kronik 
böbrek yetmezliği riskinin yüzde 15, akut böbrek yet-
mezliği riskinin yüzde 30, “son dönem böbrek yetme-
zliği” riskinin ise yüzde 215 oranında arttığı belirlendi.
Hastalığı ağır geçirenlerde risk yükselirken virüs 
nedeniyle yoğun bakımda kalanlarda ise, Kovid-19 
geçirmemiş kişilere oranla kronik böbrek hastalığı ris-

kinin 7 kat, akut böbrek hastalığı riskinin 8 kat, son aşa-
ma böbrek hastalığı riskinin ise 13 kat arttığı bildirildi.
Araştırmanın sonuçları, 1 Eylül’de Amerikan Nefroloji 
Derneğinin dergisinde yayımlandı.
Araştırmalarının Kovid-19 geçirmiş kişilerde böbrek 
fonksiyonlarını kontrol etmenin önemine işaret et-
tiğini söyleyen Washington Üniversitesi uzmanları, 
salgının başından beri Kovid-19 teşhisi konulan 38 
milyon kişinin 510 bininin böbrek hastalığına yakala-
nacağı tahmininde bulunuyor.
ABD Ulusal Böbrek Vakfı, böbrek hastalıklarının 
genellikle semptom göstermediği konusunda uyarıyor 
ve böbrek sorunları olan kişilerin yüzde 90’ının du-
rumdan haberi olmadığına dikkati çekiyor.
Uzmanlar, erken aşamada böbrek hastalıklarının ilaçla 
tedaviye yanıt verdiğini söylüyor.
37 milyon kişinin böbrek hastası olduğu ABD’de, 
böbrek hastalıkları ülkede ölüm nedenleri arasında ilk 
sıralarda bulunuyor.

ABD’de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) böbrek sorunları ve yetersizliği 
riskini yüzde 35 artırdığını ortaya koydu.
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SAĞLIK

Japonya’da kullanımı durdurulan Moderna serisinden 
aşı vurulan iki kişi öldü

Japonya Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde 
saptanması sonrası kullanımı askıya alınan Moderna 
serisi aşılardan ilk doz vurulan 30 ila 38 yaşlarındaki 
iki kişinin, bir süre sonra öldüklerinin tespit edildiğini 
açıkladı.

Yabancı madde saptanan Moderna aşısı Japonya’da to-
platılacak 
Ölen kişilere yapılan aşı şişeciklerinde yabancı madde 
saptanmadığını kaydeden bakanlık, “ölümlerle Moder-
na aşısı arasında sebepsel ilişkinin henüz bilinmez du-
rumunu koruduğunu” bildirdi.

Üretici firma Moderna ile Japonya’daki satış ve 
dağıtımından sorumlu partneri Takeda, ölüm neden-
lerinin bakanlıkla iş birliği halinde soruşturulduğunu 

açıkladı. Kirlenme ve yabancı madde
Önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde 
kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bu-
lunduğunu açıklayan bakanlık kullanılmamış 1,6 mily-
on dozdan fazla Kovid-19 aşısını geri toplatma kararı 
almıştı.

Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya’da aynı üre-
tim bandından çıkan dozların Japonya’daki kullanımına 
ara verdiklerini bildirmişti.

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono 
Taro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “potansiyel kir-
lenme” saptanan seriden yaklaşık 500 bin dozdan fazla 
aşının uygulandığını açıklamıştı.

Japonya’da iki kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.
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TURİZM

ÇILDIR KONAĞINI TANIYALIM

Çıldır Konağı, değerli bilim, tıp ve hukuk 
adamı Gastroenteroloji Profösörü Yusuf 
Bayraktar’ın doğup büyüdüğü köyüne 
büyük fedakarlıklarla yaptırdığı maddi 
manevi tüm gücüyle Kars Ardahan Çıldır’a 
özel yapı malzemeleri kullanarak ka-
zandırdığı bir eser olarak tarihe geçecektir. 
Dışındaki incelik konağın iç mimarları 
tarafından her türlü huzuru insana sun-
mak için tasarlanmış rüya gibi bir din-
lenme evi yaratılmıştır. Bu konseptiyle yaz 
ve kış aylarında yurt içi ve yurt dışından 
misafirlerine yöresel yemekleriyle bilhas-
sa köy kahvaltısıyla unutulmaz bir nostalji 
yaşatmaktadır. 
Konaklamak isteyen misafirlerimiz işlet-
memizin müdürü olan Güven Bey’in bilgi 
ve becerisiyle misafirlerin hem midesine 
hem kalbine dokunan gezi-yemek konsep-
tiyle unutulmaz bir anı yaşatmaktadır. 
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TURİZM

Rezervasyon İçin 
0530 911 97 71 nolu telefonun tuşuna dokunmanız yeterlidir 
Çıldır konağı ev konseptinde hizmet sunmaktan gurur duyar 

Çıldırdaki Konak evinize bekleriz saygılarımızla.
www.cildirkonak.com
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YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI
Ülkemiz daha önceki haftalarda Karad-
eniz Bölgesinde yaşanan sel baskınlarının 
yaralarını sarmaya devam ederken, bugün-
lerde de özellikle Antalya, Muğla, Denizli 
ve Aydın gibi Akdeniz ve Ege Bölgelerinde 
ciğerlerimizi yakan, tarihinin en büyük 
orman yangınları ile başetmeye çalışıyor. 
Devletimizin tüm imkanlarının yanında 
yaşam alanımız olan doğayı ve ekosistemi 
tehdit  eden orman yangınlarını söndüre-
bilmek için halkımız yediden yetmişe tam 
bir seferberlik havası içinde çaba sarfedi-
yor. Şüphesiz topyekün bu seferberliğin 
akabinde hepimizin yüreğini yakan or-
man yangınları en kısa sürede kontrol 
altına alınacak ve yine Devletimizin 
öncülüğünde bir seferberlik havası içinde 
yaraların süratle sarılmasına ve yanan ye-
rlerin yeniden ağaçlandırılmasına başla-
nacaktır. Ülkemizin hemen hemen her 
yerinde aynı anda başlayan orman yangın-
ları günümüzün hibrit karakter taşıyan 
tehdit ve savaşlarını hatırlatma birlikte 
küresel iklim değişikliği gibi tüm insanlığı 
yakından ilgilendiren konuların yeniden 
tartışılmasına yol açmıştır.  
Aslında Covid-19 pandemisinin tetiklediği 
psikolojik ve sosyo-ekonomik sıkıntıların 
yanında çevremizde duyduğumuz en yay-
gın sözlerden biri, iklim değişikliğidir. 
Hepimiz neredeyse Covid-19 pandemisi 
gibi hayatımızı allak-bullak eden günlük 
hava değişimlerinden yakınıyoruz. Bunun-
la beraber yaz ortasında aşırı sıcakların 
yanında alışık olmadığımız, beklenmey-
en yağışların yol açtığı sel baskınlarının 
neden olduğu can ve mal kayıplarını en 
aza indirmeye çalışıyoruz. Öyle ki, bir 
yandan aşırı sıcak havalar ve kuraklıklar, 
diğer yandan da şimşeklerin çaktığı gök 
gürültülü, şiddetli ve aşırı yağışlar ile fırtı-
na ve hortum gibi olaylar, yol açtıkları 
çeşitli can ve mal kayıpları ile toplumuzun 
hayatında derin izler bırakmaktadır. Bilim 
insanlarının dikkat çektikleri gibi Marma-
ra Denizinde yaşanılan müsilaj sorunun 
çok yönlü nedenleri olmakla beraber, bu-
zulların erimesinden ve sıcak deniz suyu 

alanının genişlemesinden dolayı deniz se-
viyeleri yükseliyor, yükselen deniz seviyesi 
kıyıları tehdit ediyor, buzulların erimesi 
okyanus akıntılarındaki dengeyi bozuyor. 
Yine bunun gibi sıcak bölgelerdeki ısınma 
bazı bölgelerde daha yoğun yağış olayları-
na yol açtı. Bu, sellere ve taşkınlara ned-
en oluyor. Bununla beraber, aşırı kuraklık 
artıyor. Yüksek sıcaklıklar dünyanın bazı 
bölgelerinde daha yüksek buharlaşma ve 
daha fazla kuraklığa neden oluyor. Mahsul-
ler kuruyor. Artan sıcaklık ve aşırı kuraklık, 
dünya çapında tarım verimliliğinde düşüşe 
neden oluyor. Kısacası ekosistemler değişi-
yor. Günlük konuşmalara sık sık yansıdığı 
gibi mevsimler yer değiştiriyor. Kış mevsi-
minde yoğun bir kuraklık yaşanırken, 
yaz mevsiminde de aşırı yağışlar ve seller 
vukubuluyor. Doğal iklim değişikliklerin-
in yanı sıra doğrudan veya dolaylı olarak 
insan faaliyetlerinin meydana getirdiği 
küresel sisteme zarar vermeleri sonucu 
oluşan iklimlerin değişmesi olarak tanım-
lanabilen iklim değişikliği; bizimle bera-
ber yeryüzünde yaşayan tüm canlıların 
yaşamını olumsuz etkilenmekte, ekosis-
temdeki mevcut dengenin bozulması tüm 
canlıları hayatlarını idame ettirebilmeleri 
bakımından yeni tedbirler almaya zorlam-
akta, gerektiğinde de doğal seleksiyon tüm 
acımasızlığı ile devreye girmekte, ayak 
uyduramayanları döngünün dışına itme-
ktedir. Günümüzde insanlık, Birleşmiş 
Milletler’in öncülüğünde ekosistemi tehdit 
eden küresel iklim değişikliğinin yaşamsal 
olumsuzluklarını giderebilmek için ortak 
stratejiler ve politikaları uygulamaya çalış-
maktadır. Bu amaçla Birleşmiş Milletler 
Teşkilatına üye 193 ülke tarafından kabul 
edilen “2030 Sürdürülebilir Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri” uygulamaya konul-
muştur.

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

BAKIŞ AÇISI

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar
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Hindistanlı düşünür, şair Muhammed İkbâl’in 
(ö. 1938) Cavîdnâme’si, ruh ile çıkılan manevî 
miracnâme’dir. Şair bu eserini, oğlu Cavîd İk-
bâl için kaleme almıştır. Genellikle İkbâl’in en 
önemli edebî-felsefî eseri olarak kabul edilir. 
Bu eserinde İkbâl, kendisinden önce kaleme 
alınmış miracnâmelerden özellikle Dante’nin 
İlahi Komedya’sından yararlanmıştır. O da 
Dante gibi bir “pîr”in, bir “mürşid”in, Mev-
lanâ Celaluddîn’in kılavuzluğunda feleklerde 
bir seyahate çıkmıştır. Allah’a yakın makam-
lara erişmiş olduğu bu seyahatinde İkbâl, 
doğunun ve batının Hegel, Neitzhe, Tolstoy, 
Zerdüşt, Buda, Hallâc, Ebu Cehîl, Cemalud-
dîn Esedabadî’nin yanı sıra İran dinsel ögeleri 
Zervân, Surûş ve Marduk gibi birtakım mi-
tolojik, birçok büyük kişiliklerle görüşmüş ve 
konuşmuş, bu görüşmelerinde birçok felsefî 
ve tarihî konuyu tartışma imkanı bulmuştur. 
Eser ilk olarak Alessandro Baussani tarafından 
İtalyanca’ya (1952) ve daha sonra da İn-
gilizce, Almanca, Fransızca’ya çevrilmiştir. 
Türkçemize ilk çevirisi Annamarie Schimmel 
tarafından yapılmış (İstanbul 2010), daha son-
ra Ahmet Metin Şahin (İstanbul 1996) ve Halil 
Toker (İstanbul 2002) tarafından iki yeni çev-
irisi daha yapılmıştır. 
Şair bu eserinde kendisinden önce yaşamış 
ünlü Zerdüşt azizi Ardâvîraf (Ardavirâf-
nâme’de), Senaî-yi Gaznevî (Seyrü’l-İbâd ile’l-
meâd’ta), Ebu’l-Alâ el-Maarrî (Risâletu’l-ğu-
frân’da), İbn Arabî (Futûhât-i Mekkiyye’de), 
Dânte (İlahi Komedya’da) gibi şairsel duygu-
larıyla manevi bir seyahate, bir mirâca çıkmış, 
izlenimlerini döndüğünde miracnâme tarzın-
da oğlu Cavîd adına Müslüman gençlere hita-
ben kaleme almıştır. Eserin yazılışında önemli 
ölçüde Peygamber’in miracı ve Dante’nin İlahi 
Komedya’sı etkili olmuştur. 
Muhammed İkbâl’in Aruzun remel bahriyle 
kaleme aldığı 1965 dizelik felsefî-tasavvufî 
bir mesnevi Cavîdnâme: Ezelîlik Kitabı, ken-
di deyimiyle “miracın bir çeşit felsefesi” ma-
hiyetindedir. Bu felsefenin gerisinde ise İslâm 
inancı¬nın evrenselliği yatar. İkbâl kitabın 
son bölümünde oğlu Cavid’e seslen¬erek eseri 
ona ithaf etmekte ve onun şahsında sonsuza 
doğru akıp giden İs¬lâm gençliğine bu dinin 
ezelî mesajını duyurmak istemektedir. Cavîd-
nâme, gerçek peşinde koşan maneviyat yol-
cusunun bir tür miracını terennüm etmekte-
dir. Bu yolcu, gökleri dolaşan “zerre”dir. Fakat 
onun kal¬bi çeşitli duygu, düşünce ve tasalarla 

ya¬nıp tutuşmaktadır. O, “gönlünü kimse¬ye 
kaptırmamış olan hür insan”dır. Şüp¬hesiz 
yolcu İkbâl’in kendisidir. Onu Cemaluddîn-i 
Efganî’ye takdim eden de Mevlanâ’dır. 
Cavîdnâme’nin ana senaryosunu İkbâl’in 
bizzat kendisi özet halinde bir hay¬ranı-
na yazdırmıştır. Eser klasik edebî geleneğe 
bağlı olarak bir münacât ile başlar. Bunu altı 
feleğe yapılan yolculuk takip eder ve fele-
kler ötesi alem¬de karşılaşılan olayların tas-
viriyle son bulur. Münacât esere ve yolcu-
luğa bir baş¬langıçtır. Vakit akşamdır; şair 
deniz ke¬narında Mevlanâ’dan dizeler oku-
mak¬tadır. Sonunda gerçek rehber Mevlanâ, 
mana aleminde kendini gösterir. Şair büyük 
bir edep içinde mürşidi soru yağ¬muruna 
tutar. Bunların bir kısmı miracın sırları ile il-
gilidir. Asıl öğrenmek is¬tediği de insan ru-
hunun zaman ve me¬kanın ötesine nasıl geçe-
bildiğidir. Bura¬da zaman-mekan kavramları 
“Zervân” (Eski İran’da zaman tanrısı) adı altın-
da kişileştirilmiştir. Zer¬vân şaire zaman-me-
kan kaydından kurtulmanın şart ol¬duğunu 
anlatır. Bir müddet sonra şair, Mevlanâ’nın re-
fakatinde göklere doğru yükselmeye başlar. Bu 
yolculuk esnasın¬da feleklerden geçilir:
1. Ay feleği. Manevî yolculuğun bu ilk ba-
samağında bir Hint arifi olan Cihan Dost ile 
karşılaşılır. Tefekkür aleminde bulunan Cihan 
Dost, Mevlanâ’dan yeni gelenin kim olduğunu 
öğrenip onun¬la tanıştıktan sonra şaire çeşit-
li sorular sorar. Maksat onun ruhanî olgun-
luk se¬viyesini ölçmektir. Şair bu mülakattan 
başarı ile çıkar. Daha sonra “Tavasîn Deresi”ne 
ulaşılır. Bu¬rada Buda, Zerdüşt, İsa ve Hz. Mu-
hammed’in “Tasînler”iyle, yani bu kişile¬ri ve 
onların insanlığa getirdiklerini öz¬lü biçim-
de anlatan “levhalar”la karşıla¬şılır. İkbâl 
bu levhaları tasvir etmekte, onların arasında 
karşılaştırmalar yap¬maktadır. Bu dört büyük 
levha ile dört büyük sima, dört büyük me-
deniyetin temsilcileridir. İkbâl gerek burada 
gerekse daha sonraki bölümler¬de adı geçen 
medeniyetleri eleş¬tirerek manevî yolculuğu-
na devam eder. 

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

MUHAMMED İKBAL’İN METAFİZİK YOLCULUĞU “CAVÎDNÂME”

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
NİMET YILDIRIM

Yazar
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Fakat Bodrum’un Akyarlar ko-
yunda gizemli bir işletme ve 
motel denize sıfır noktası olan 
ve rahmetle andığımız büyük 
Sanatçı eğitimci Tarık Akan 
sokağının en gözde mekan-
larından Babadan Motel bir 
gelin gibi süslenmiş, misafirl-
erini ağırlamanın heyecanını 
yaşayan,
Anadolu delikanlısı Sulhat-
tin Kılıççeken yıllar önce bu 
Akyarlar köyüne yerleşerek 
turizm işletmeciliğine el atar. 
Kısa zamanda motelin konu-
mu ve işletmecilik yaratıcılık 
ruhuyla babadan moteli örnek 
bir işletme haline getirir. Sabah 
palmiyelerin altında, nostalji 
kahvaltısı geniş bir bahçe içer-
isinde kahvaltı mekanları ko-
naklayan misafirlerin beğenis-
ini kazanmaktadır.
Ayrıca eğitimli personeli, 
aşçı ve sorumlu idarecileri ile 
örnek bir turizm işletmecisi 
olan Kılıççeken, 24 saat misa-
firlerinin rahat ve tatil tadında 
bir tatil geçirmeleri için büyük 
fedakarlıklar yapmaktadır. 
Ayrıca Türk mutfağının sı-
cak soğuk mezeleriyle damak 
tadınıza hitap eden nefis yiye-
cekleri özenle ve keyifle yiye-
bilirsiniz.

Bodrum denildiği zaman aklımıza deniz, kum, orman, muhteşem doğa ve denizin hiç bitmeyen maviliği ve sürekli 
esen lodos rüzgarı ve nemin rutubetin olmadığı 18 adet eski adıyla Beldesi, yeni yapılanmasıyla belediyeler yasasıy-

la 18 mahallesiyle dünyanın gözünün kulağının olduğu bir cennet köşesi Bodrum aklımıza gelir.

TURİZM

BABADAN MOTELİ TANIYALIM
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TURİZM

Kumu, denizi ve denizin 0 noktasında öğlen akşam yemeklerini zevkle 
yiyip özenle hazırlanmış, tertemiz şemsiye ve şezlongları kullanarak 
günün tadını çıkartan misafirlerimiz isterlerse saatlik balıktaysa balık 
ızgara balık buğulama ve deniz ürünlerinin çok çeşitlerini masaların-
da zevkle her türlü hijyen koşullarında yiyebilirler.
Misafirler mevcut deniz balık ve ürünlerinden daha fazlasını örnek 
işletmeci Sulhattin Kılıççeken, istedikleri balık ve balık ürünlerini 
sipariş vererek masalarında zevkle eğitimli çalışan garsonların sunu-
muyla bir tatil nostaljisi yaşayabilirler. Bunun yanı sıra monoton bir 
tatil olmaması İçin günübirlik motor gezileri haftanın belirli günleri 
müzik eğlence ve hemen karşımızda Yunanistan tatil beldesi Kos 
adasına motorla gidiş dönüş sağlanmaktadır. Böyle gizemli bir tatil 
beldesinde siz misafirlerimizi uygun fiyat seçenekleriyle konaklama 
yarım pansiyon/tam pansiyon olarak ağırlamaktan gurur duyarız. Ba-
badan Motel Bodrum Akyarlar Tatil Beldesi sahibi Sulhattin Kılıççek-
en; “Sınırlı sayıda odalarımız olması nedeniyle önceden rezervasyon 
yaptırmanız gerekmektedir. Saygılarımla.”
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GÜNCEL

Kuzey Akım 2 projesinde son borunun
kaynaklanması tamamlandı

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord 
Stream 2 AG’den yapılan açıklamada, proje kapsamın-
da görev yapan Fortuna Gemisi’nin son borunun kay-
naklama işini Baltık Denizi’nde tamamladığı belirtildi.

Sonraki aşamada Almanya’dan gelecek boru hat-
tı uzantısının Danimarka tarafından gelecek hatla 
birleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, “Ar-
dından, boru hattının bu yıl bitmeden faaliyete alın-
ması hedefiyle gerekli çalışmalar yapılacak.” ifadesine 
yer verildi.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hes-
aplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar me-
treküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Alman-
ya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı 
çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gaz-
prom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Win-
tershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD ve Almanya, 22 Haziran’da aldıkları kararla, 
Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına 
izin verecek anlaşmaya varmıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom’un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi’nde son borunun kaynak-
lamasını tamamladığı ve hattı bu yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi planladığı bildirildi.
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AYRILIK
Ayrılık sözü, ayrılmak fiilinden türetilmiş bir 
isimdir. Ayrılmak yerine bölünmek, parçalan-
mak, dağılmak ve diğer eylemler de kullanıla-
bilir. 
Ancak ; ayrılma ve ayrılık sözcüğünün anlamı 
fiilin ifade ettiğinden çok daha fazlasını içerir. 
Ayrılıklar hakkında çok şiirler, romanlar ve 
geniş politik kitaplar yazılmıştır. Tarih bo-
yunca her ulusun kurduğu devletler ayrılmış, 
batmış, yeniden ortaya çıkmış veya tarih 
sahnesinden silinmiştir.Ayrılık denince tarihi 
açıdan bakacak olursak Roma İmparator-
luğu’nun ikiye ayrılması, Doğu Roma İmpar-
atorluğu’nun tarihten silinmesi, Almanya’nın 
ikiye ayrılması ve tekrar birleşmesi herkesin 
aklına gelebilir. 
Ancak bizi ilgilendiren en büyük acı ayrılıklar 
ise Hun İmparatorluğu’nun ayrılması, Büyük 
Selçuklu İmparatorluğu’nun ayrılması, Türk-
istan’daki devletlerin ayrılması akla gelir. Öyle 
ki gerçek adı Türkistan olup sonra coğrafi 
adı olan Orta Asya olarak değiştirilen bu 
topraklarda aynı dil, aynı kültür, aynı ‘’hars’’ 
ve dış görünüşe sahip olmalarına rağmen 
birbirinden ayrılmış devletler görürüz. En 
iyi örneği Kırgızistan-Kazakistan ayrılığıdır. 
Benzer bir örnek Rusya Federasyonundaki 
Tataristan-Başkurdistan gelmektedir.
En acısı ise Azerbaycan’ın çok yakın bir 
tarihte Güney ve Kuzey Azerbaycan olacak 
şekilde ayrılmasıdır. Bu ayrılıkta nice ağıtlar, 
nice şiirler, nice marşlar yazılmıştır. En son 
Karabağ zaferinden sonra Sayın Erdoğan’ın 
bir millet ve devleti ikiye bölen Aras Nehri 
için yazılmış şiiri okuması hem Güney hem 
de Kuzey Azerbaycan Türklerini ve tabi ki 
Anadolu Türklerini yeniden düşünmeye sevk 
etmiş ,gönüllerde küllenen idealleri alev-
lendirmiştir. Savaş sırasında da gördüğümüz 
üzere Güneydeki Türklerin Ermenistan’a 
yapılan yardımları engellemesi ile ayrılıkların 
bir gün birlikteliğe dönüşeceğini göstermiştir. 
Ayrılık denince aklıma Çıldırlı Aşık Şenlik’in 
şu dizeleri gelir:
“Bu Dünya’da üç nesneden korkaram: Biri 
ayrılık, biri yoksulluk, biri ölüm. 
Ölüm Allah’ın emri, yoksulluk gelip geçer, illa 
ayrılık, illa ayrılık”
Bir başka deyişle, şair, ölümden de çok ay-
rılığı önemsemektedir. Azerbeycanın  Kuzey 
-Güney ayrılığını yine dile getiren şair şöyle 
demiştir: 

Fikrinden geceler yata bilmirem                                                                                                                                         
Bu fikri başımdan ata bilmirem                                                                                                                                         
                                                                 
Neyleyim ki, sene çata bilmirem                                                                                                                                         
 Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq                                                                                                                                          

Her bir derdden olar yaman ayrılıq
Uzundur hicrinden qara geceler                                                                                                                                          

Bilmirem, men gedim hara geceler                                                                                                                                          
Vurupdur qelbime yara geceler                                                                                                                                          
                                                         
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq                                                                                                                                          
Her bir derdden olar  yaman ayrılıq

85 yaşında, 1985 yılında vefat eden  ,Güney 
Azerbaycan Türkü ,büyük şair  Şehriyar 
,ayrılıktan o kadar ızdırap çekmiştir ki bütün 
ömrü Kuzey Azerbaycan ve Türkiye’ye gelmek 
için mücadele ile geçmiştir. Ne yazık ki öz 
kardeşlerinin yaşadığı ülkeyi de görmeden 
dünyasını değiştirmiştir. 
Dünya’daki dil, din, mezhep, ırk ve her türlü 
ayrımcılığa karşı çıkan büyük şair Nazım 
Hikmet ise;   bir bilim adamına ‘’ sen gökteki 
yıldızların sayısını ve adını bilirsin, ben ay-
rılıkların ‘’ gönüllere ve beyinlere hitap eden 
usta Nazım yurdundan ayrılırken ,dışarıda 
yazdığı bütün şiirlerinde ayrılığın acısını dile 
getirmiştir. 
Bir şiirinde ‘’Sen Çıplak Bir 
Yaz Gecesi Yanan Etimsin                                                                                                                                          
                                Sen memleketimsin’’ 
demiştir. 
Ayrılıkların ve ayrımcılığın olmadığı,  bir 
dünya dilerim.                              
                                                                                                     
YUSUF BAYARAKTAR                                                                                                  
                                                                                              
Tıp Profesörü ; Hukukçu                                                                                                                                          
         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                      

BAKIŞ AÇISI

Dr.
Yusuf  BAYRAKTAR

Tıp Profesörü,
Hukukçu
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(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

BÜYÜK YOLCULUK
Bugün miladi takvime göre  09 Ağustos 
2021…
Hicri takvime göre ise 01 Muharrem 1443
Yani Yeni bir yılın ilk günü…
1399 senen beri  büyük  bir sevinç ve mut-
lulukla karşıladığımız  hicri yeni yılımız 
kutlu olsun!…
Hicri yeni yılın başladığı gün çok önemli 
tarihi bir olay gerçekleşti.
Büyük yolculuk!…
Bunu bilmeden hicri yeni yıl anlaşılamaz.
Deve sırtında, yakıcı güneşte ve  gözleri 
dönmüş düşman takibinde yapılan 450 
km.lik büyük ve tarihi yolculuk 1399 sene 
önce  bugün gerçekleşti.
Risalet güneşinin doğuşuyla, putların terk 
edildiği ve yavaş yavaş tarihe karıştığını 
gören kafirler; putçuluğu ortadan kaldır-
mak  isteyen Müslümanlara karşı mü-
cadele bayrağını açmışlardı.
İslamiyet’ in büyük bir hızla yayıldığını, 
insanların akın akın putçuluğu terk ederek 
Müslüman olduklarını gören kafirler, 
yıldırımla vurulmuşa dönmüş, inananlara 
zulüm ve işkence etmeye başlamışlardı.
Gün geçtikçe kafirlerin, Müslümanlara in-
ançlarından dolayı yapmakta oldukları zu-
lüm ve işkenceler artık çekilemez bir hale 
geliyordu.
İslamiyet, kabileler arasında bir çığ gibi 
yayılıyor, müslümanlar her geçen gün ku-
vvet kazanıyordu.
Bu arada Medine’ de henüz putperest olan 
Evs ve Hazreç kabileleri arasında çok şid-
detli bir savaş başlamış, her iki taraf da 
büyük zayiatlar vermişlerdi. Tarihte buna 
“Buas” savaşı adı verilir.
İki kabile de bu savaşta oldukça yorgun 
düşmüşlerdi. Bütün halk tamamen bir bu-
nalım içinde olup hiç kimse akıbetinden 
emin değildi.
Sefalet, yoksulluk, perişanlık had safhaya 
ulaşmıştı.
Fakirler, zayıflar ezilmekte ve inim inim 
inlemekteydi.
Bu hallere ve bu savaşa son verecek, 
aralarındaki düşmanlığı giderecek, dost 
ve kardeşçe yaşamalarını temin edecek, 

kendilerini tüm bunalımlardan kurtaracak 
bir kurtarıcı arıyorlardı.
Hac mevsiminde, Hazrec kabilesinden bir 
grup Medine’ den Mekke’ ye gelmiş, insan-
ları tevhit inancına, İslam’ a, Kur’an’a davet 
eden son peygamber Hz. Muhammed 
Mustafa(S.A.S)’ yı Medinelilere tanıt-
mışlardı.
Ertesi yıl yine hac mevsiminde Evs ve Haz-
rec kabilelerinden Mekke’ye gelenler oldu.
Aralarında önce Müslüman olanlardan beş 
kişininde bulunduğu 12 kişi, Mekke ke-
narında Akabe denilen yerde gecenin geç 
bir vaktinde Peygamber(S.A.S) efendimi-
zle gizlice görüşmüş ve biat etmişlerdi.
Biatta hazır bulunanlardan ve Medineli ilk 
Müslüman Ubade. B. Samit(r.a.) diyor ki:
“Ben ilk Akabe biatında bulunan kimsey-
im, biz 12 kişi idik. Rasulullah’ a(Mekke 
fethinde yapıldığı veçhile) biat ettik. Ra-
sulullah, etrafında ashab-ı kiram’ dan bir 
grup bulunduğu halde bize hitaben:
•	 Allah’	a	hiçbir	şey	eş	ve	ortak	tut-
mamak, hırsızlık etmemek, zina yap-
mamak, çocuklarınızı öldürmemek, hiç 
kimseye iftirada bulunmamak, yalan 
söylememek, hiçbir hayırlı işte muhalefet 
etmemek üzere bana biat ediniz. Sizden, 
verdiği sözünde duranın ecir ve mükaf-
atını Allah üzerine almış ve onlara cennet 
hazırlamıştır.” buyurdu. Bizde söz verdik, 
and içtik ve biat ettik.(Muhammed ve İs-
lamiyet, M.Asım KÖKSAL)
Biat hususunda Yüce Rabbimiz Kur’an-ı 
Kerim’ de mealen:
  “(Habibim) muhakkak sana biat edenler, 
ancak Allah’ a biat etmiş olurlar.(Her ne 
kadar senin elin olanların elleri üzerinde 
ise) Allah’ ın eli onların elleri üzerindedir. 
Şu halde kim,(bu ahdi) bozarsa kendi aley-
hine bozmuş olur. Kim de Allah’ a verdiği 
ahde vefa ederse O(Allah)’ da ona büyük 
bir mükafat verecektir.”(Fetih Suresi, 10) 
buyuruyor.

BAKIŞ AÇISI

Prof Dr.

BAYRAM  ALTAN
Yazar
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GÜNCEL

Hazine ve Maliye Bakanlığı ödenekte
‘aslan payı’nı aldı

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı 
ödenek teklifi tavanlarının toplamı yaklaşık 1,6 trilyon 
lirayı bulurken, ödenekte aslan payı yaklaşık 720 mi-
lyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu 
bakanlığı, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları izledi.
AA muhabirinin, 2022-2024 yıllarına ilişkin Orta 
Vadeli Program’dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, 
Program’da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 
ile özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçe ödenek teklif 
tavanlarına da yer verildi.
Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerin-
in, 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trily-
on 591 milyar 516 bin 628 lira oldu.
Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finans-
manına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı 
için Hazine ve Maliye Bakanlığına 720 milyar 206 mi-
lyon 284 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 

189 milyar 10 milyon 851 bin lirayla ikinci sırada yer 
alırken, bu kurumu 111 milyar 222 milyon 421 bin lira 
ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 88 milyar 365 
milyon 97 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 80 mi-
lyar 439 milyon 536 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına 66 milyar 131 milyon 543 bin lira ödenek 
tahsis edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ödeneği 56 milyar 996 mi-
lyon 86 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 
38 milyar 391 milyon 106 bin lira, Jandarma Genel 
Komutanlığı ödeneği 35 milyar 996 milyon 445 bin 
lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ödeneği 27 milyar 757 
milyon 508 bin lira oldu.
Özel bütçeli idareler
OVP’de özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçesi ödenek 
teklif tavanları da yer aldı.

OVP’ye göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının 
toplamı yaklaşık 1,6 trilyon lirayı bulurken, ödenekte en yüksek pay 720 milyar lirayla Hazine 

ve Maliye Bakanlığının oldu. -
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On sekizinci yüzyıldan itibaren Osmanlı 
Devletinde, cihan hâkimiyeti ve Devlet-i 
Ebed Müddet inancı sarsılmaya başladı. 
1699 yılında imzalanan Karlofça an-
laşması, bu konuda bir dönüm noktası 
olmuştu. Osmanlı Devleti,  Hıristiyan 
dünyası/Kutsal ittifak karşısında cephede 
kaybettiği gibi, ilk kez oturmak durumun-
da kaldığı diplomasi masasında da kay-
betmişti. Bu tarihten itibaren Batı dünyası 
merak edilmeye başlanmış ve bu durum, 
Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Se-
faretnamesine yansımıştır. Burada çok 
açık olmasa da içten içe Batının üstün-
lüğü kabul edilmiş gibidir. Bundan böyle 
Batı hayranlığı ve özentisi başlayacak, Lâle 
devriyle bu durumun hayata da yansıdığı 
görülecektir. Tanzimat dönemine kadar, 
içine düşülen bu umutsuzluk “zevk ü 
sefa hengâmı”yla geçiştirilmeye çalışılsa 
da sonunda yaşayışta, edebiyatta ve hatta 
düşüncede Batı hayranlığı su yüzüne çık-
mıştır.
 Batı karşısında yenilgiyi kabul 
eden Osmanlı aydınları, yeniden bir varo-
luş ve diriliş arayışına başlamışlardır.  Ba-
zıları, çareyi Batılılaşmakta ararken, ba-
zıları İslâmcılığa,  bir kısmı da Turancılığa 
yönelmiştir. Bunu fırsat bilen Batılılar, 
“Türkler Anadolu’da işgalcidir; burası İyo-
nyadır” tezini ortaya atmışlar ve bu işga-
lin 1071 Malazgirt zaferiyle başladığını 
ileri sürmüşlerdir. İşin ilginç tarafı, biz 
de bunu kabul etmiş ve Malazgirt zafer-
ini âdeta kutsallaştırmışız. Durum öyle 
bir hal almış ki, Yahya Kemal, Türklerin 
milletleşmesinde Malazgirt’i esas alırken, 
Ziya Gökalp,Turancılığa yönelmiştir. İşin 
çok daha acı tarafı, Yahya Kemal ve Yakup 
Kadri gibi yazarlar, Nev-yunanîlik akımı-
na kapılmışlar, kendilerini İyonyalıların 
mirasçısı saymışlardır. Yahya Kemal, 
Fransız tarihçi Camille Julian’ın: “Fransız 
toprağı, bin yılda Fransız milletini yarattı,” 

sözünden ilhamla “ Türk milletini, Anado-
lu toprağı yaratmıştır,” diyerek çelişkilerden 
kurtulmak istemiştir ama ona göre bunun 
başlanlangıç tarihi Malazgirt savaşıdır. 
Yahya Kemal, bu tarihten önceki Türk boy-
larını millet şuurundan uzak görür. Fuat 
Köprülü ve Turancılarsa, Selçuklu ve Os-
manlıdan miras alınan kültür birikimini 
unutarak, şöyle demişlerdir: “Bütün Türk 
kültürleri terazinin bir kefesine konsa, 
Kitab-ı Dede Korkut diğer kefesine konsa; 
Dede Korkut ağır basar.” Nedense Selçuklu 
ve Osmanlı aydınlarının, ne Orhun yazıt-
larıyla ne de Dede Korkut’la ilgisi vardır. 
Bunların, Batılı ve Rus şarkıyatçılarca gün-
deme getirildiğini biliyoruz.
 Turancılar, İslâm öncesinde yeni 
bir oluşum ararken ve Ortaasya Türklüğü 
için destanlar yazıp Turancılık hayallerine 
dalarken, Anadolucular, İyonya kültürüyle 
bağlantı kurmak istemişler; Yahya Kemal 
“Bergama Heykeltraşları” şiirini yazmış,  
Yakup Kadri de romanlarında Adanos ve 
Virgilius gibi eski Anadolu şairlerini öne 
çıkarmıştır.
 Bu hengâmede başlayan Türkçülük 
hareketi, Batının da istismarıyla Anad-
olu’da yeni yeni ırkların ortaya çıkması-
na sebep olmuş, Türklerin burada işgalci 
olduğu, geldikleri yere gitmeleri gerektiği 
söylenmeye başlamıştır. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Turancılığın yanı sıra Sümer ve 
Etilerin Türk olduğu öne sürülerek, iki 
önemli müessese Etibank ve Sümerbank 
adıyla kurulmuştur. Burada da maksat, 
Batının, Türkler Anadolu’da işgalcidir tez-
ine karşılık bir savunmadır.

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

MALAZGİRT ZAFERİ,  TÜRK MİLLETİ VE ANADOLU İNSANI
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THY’den iç hatlarda HES izni hatırlatması
Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül’den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden ra-

hatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini 
hatırlattı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hes-
abı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakan-
lığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, 
“6 Eylül’den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden 
rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uy-
gulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız. 
İlgili değişiklikleri yapmayan yolcularımız seyahat 
gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında 
check-in yaptırarak ibraz edeceklerdir.” ifadeler-
ini kullandı. THY’nin sosyal medya hesabından, 
“İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 6 Eylül’den 
itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı 
olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce 
yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacak-
tır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES 
kodu üzerinden sorgulanabilmesi için ‘Hayat Eve 
Sığar’ uygulaması üzerinden paylaşım onayı ver-
meniz gerekmektedir.” açıklaması yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG de yurt 
içi uçuşlarda 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren 
aşı olmamış veya hastalığı geçirmemiş yolculardan 
negatif PCR testi isteneceği hatırlatmasında bulu-
narak, yolcuların havalimanı içerisindeki merkezde 
testlerini yaptırabileceklerini ve sonucu 1,5 saatte 
alabileceklerini duyurdu.

İSG’den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı 
genelgesine göre, pazartesi gününden itibaren iç 
hat seferlerde de aşı olmamış veya hastalığı geçirip, 
bağışık kabul edilen süreyi aşmamış yolculardan 
son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu is-
teneceği hatırlatıldı.

Açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamaması 
için havalimanı içerisinde bulunan PCR test 
merkezinden de faydalanabilecekleri belirtildi.
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MEZHEPLER FARKLI FİKİR EKOLLERİDİR
Gidilen yol anlamında olan mezhep, dil-
imizde ister i’tikâdî, isterse amelî sahada 
olsun düşünce ekollerine isim olarak veril-
mektedir. İslam Mezhepleri, genel anlamda 
Kur’ân ve Sünnet’in anlayış şekillerinden 
kaynaklanmaktadır. Bunun yanında, kul-
lanılan ölçü ve metot farklılıkları, hilafet 
münakaşaları, Müslümanlar arasında çı-
kan iç savaşlar, değişik kültürlere mensup 
milletlerle münasebet kurulması, Felse-
fe’nin tercüme edilerek İslâm dünyasına 
yayılışı, nasslardan dini hükümler çıkar-
ma zarureti ve değişik siyasi düşünceler 
de İslâm mezheplerinin doğmasında rol 
oynayan önemli faktörlerdendir.
Kur’ân ve Sünnet, İslâm’ın tevhid dini ol-
ması dolayısıyla fırkalaşmayı, tefrikayı, 
ayrılığı, bozgunculuğu hoş görmemiştir. 
Kelime-i Tevhid, tevhid akidesini en güzel 
bir tarzda ifade ederken, her gün kılınan 
beş vakit namazın her bir rekatinde okun-
ması gereken Fatiha Suresi’nde de tevhi-
din önemi ve ana gayesi tespit edilmiştir. 
Bu sûrede ifade edilen “sıraat-ı müstakim” 
yani “dosdoğru yol” ile ilgili Cabir b. Ab-
dillah’dan şöyle bir hadîs rivayet edilir:
“Rasulullah (s.a.v.)’in yanında idik. O, yere 
bir çizgi çizdi. Bu çizginin sağına iki, sol-
una da iki paralel çizgi daha çizdi. Sonra 
elini ortadaki çizgi üzerine koydu ve dedi: 
“Bu Allah’ın yoludur.” Sonra da şu âyeti 
okudu: “Bu Benim dosdoğru yolumdur, 
ona uyunuz; başka yollara uymayınız ki, 
onlar sizi Allah’ın yolunda ayırır.”
Kur’ân, Allah’ın yoluna uymayı, bir ve be-
raber olmayı emretmiştir. Bu hususta pek 
çok âyet bulunmaktadır. Bunlardan biri 
mealen şöyledir: “Toptan Allah’ın ipine 
sarılın, ayrılığa düşmeyin...”
Bu ve benzeri âyetler, birlik ve beraberlik 
içinde olmayı ve sıraat-ı müstakim üzere 
bulunmayı emretmişken, Mezhepler Tari-
hinde görüldüğü üzere, pek çok görüş ay-
rılıkları doğmuş ve bu görüşler etrafında 
mezhepler teşekkül etmiştir. Bu mezhe-
plerin, Mezhepler Tarihindeki yaygın kul-
lanılışı ile fırkaların, vücuda gelmelerin-
den önce, Hz. Peygamber pek çok fırkanın 

doğacağını haber vermiştir. Bu habere göre 
Hz. Peygamber, Yahudilerin yetmiş bir, 
Hıristiyanların yetmiş iki ve Müslüman-
ların da bir fazlası ile yetmiş üç fırkaya ay-
rılacaklarını söylemiştir.
Yahudiliğin 71, Hıristiyanlığın 72 ve 
Müslümanlığın ise bir fazlası ile 73 fırkaya 
ayrılacak olmasındaki espri nedir? İslam 
Mezhepleri Yazarlarının bir kısmına göre, 
Müslümanların çok daha fazla fırkalara 
ayrılacak olması, İslamiyet’in diğer din-
lere nazaran, fikir ve düşünce hürriyetine 
çok daha önem verdiğinin bir göstergesi 
olarak kabul edilmiştir. Bu ise, İslam ülke-
leri içinde bulunan milletlerin diğerlerine 
nazaran çok daha fazla düşünce hürriyeti 
ve düşüncesini ifade etme özgürlüğüne sa-
hip olduklarını gösterir. Zira nerede fazla 
fikir ve düşünce hürriyeti var ise orada çok 
farklı fikirler ortaya çıkar. Aksi durumda, 
fikirler üretilmiyor ve ifade edilemiyor ise, 
orada adeta bir donukluk var demektir.
Mezhepler ile ilgili hadisinde Hz. Peygam-
ber’in “Benim ümmetim” tabirini kullan-
ması da gerçekten manidardır. Dolayısıyla 
ümmet kavramı sadece belirli bazı mezhe-
plerin inhisarı altında değildir. Dolayısıy-
la “ben Müslümanım” diyen bir kimseye 
dünya menfaatleri yüzünden kimsenin 
“sen Müslüman değilsin” demeğe hakkı 
bulunmamaktadır. Bu hususta şöyle bir ri-
vayetten bahsedilir:
Hz. Peygamber’e, bir savaş sırasında Üsame 
b. Zeyd’in çarpıştığı bir kimseyi “Lâilâhe il-
lallâh” dediği halde öldürdüğü haber veril-
ir. Hz. Peygamber bunun üzerine Üsame’yi 
çağırtır ve durumu ona sorar. Üsame, onun 
gerçekte inanmadığını ve öldürülme kork-
usu içinde “Lâilâhe illallâh” dediğini söy-
leyince Hz. Peygamber, şu manalı cevabı 
verir: “Onun kalbini yarıp ta baktın mı?”
Hz. Peygamber, bir hadîsinde ümmetinin 
ihtilafında rahmet oluşundan bahset-
miştir. Gerçi bu müsbet ihtilaftır. Zira bir

BAKIŞ AÇISI
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Yazar
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DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ VE TÜRKİYE
İnsanoğlunun varoluşundan beri toplumsal 
yaşamı derinden etkileyen iki temel gelişme 
vardır. Bunlar: yaklaşık on bin yıl önce 
yaşanan zirai devrim ve 1760’larda yaşanan 
sanayi devrimidir. Birincisi ile yerleşik hayata 
geçerek ekip biçmeyi öğrenen insanoğlunun 
artı ürün üretmesi ile beslenmedeki gelişme-
lere bağlı olarak nüfus artışı hızlanmış ve me-
deniyet ilerlemiştir. 1765’te başlayan ikinci 
gelişme olan sanayi devrimi ile de üretimde ve 
teknolojideki hızlı ilerleme insanlığın üretim 
ve tüketim yapısında çok önemli değişimlere 
sebep olmuştur. Bu yazı ile dünyada ve Türki-
ye’de 4. Sanayi devrimi döneminin yaşandığı 
çağımızın ekonomik yapısı ve gelişmeleri hak-
kında bilgi verilmeye çalışılmaktadır.
Bilindiği gibi, sanayi devrimi 1765’te James 
Watt’ın buhar makinasını icat edip sanayide 
kullanmasıyla başlamıştır. Kömür ve buhar ku-
vvetine dayanan makinalaşma, işbölümünde 
ihtisaslaşmaya yol açmış ve böylece ortaya 
çıkan büyük sanayi devrimi, dünya ekono-
misindeki yerini almıştır. Bu süreç kas kuv-
vetinden mekanik kuvvete geçişi sağlayarak 
günümüzde yaşanan dijitalleşmeye kadar 
gelmiştir.
Günümüze kadar dört sanayi devrimi döne-
mi yaşanmıştır. Beşinci sanayi devriminin 
tartışmaları bile konuşulmaya başlamıştır. 
Sanayi devrimi sürecinde yaşanan dört te-
mel aşamanın tarih ve süreçleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir.
Birinci Sanayi Devrimi; 1765’te James Whatt’ın 
buhar makinasını icat edip üretim sürecinde 
kullanılması olayı ile başlamıştır. İkinci San-
ayi Devrimi; 1870’lerde elektrik enerjinin 
kullanılmaya başlaması ile devreye girmiştir. 
Üçüncü Sanayi Devrimi; 1960’ların sonunda 
elektronik ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi 
ile ortaya çıkmıştır. Dördüncü Sanayi devrimi; 
2010 sonrası “sanayi 4,0” diye adlandırılan tam 
bir dijitalleşme döneminin başlamasıdır.
Birinci sanayi devriminde makinalar üretilm-
eye başlanmış, ikinci sanayi devriminde daha 
verimli kullanılarak geliştirilmiş ve üçüncü 
sanayi devriminde ise bilgisayarla ve dijital 
dünya ile birleştirilerek mükemmel güncel 
halleri üretilmiştir. 2010 sonrası çok yeni olan 

dördüncü sanayi devrimi ile ise artık tam bir 
dijitalleşme dönemi başlamıştır.
İlk kez Almanya’da Hannover Fuarı’nda “San-
ayi 4,0” terimi gündeme gelmiştir. Bazı yazarlar 
buna “2. Makine çağı” da demektedirler. 4. 
Sanayi devrimini çok daha yaygın ve mobil bir 
internet, daha küçük ve güçlü sensörler, yapay 
zekâ ile makina öğrenmesi gibi gelişmeler kar-
akterize etmektedir.
Dördüncü sanayi devrimini kendisinden önce 
gerçekleşen sanayi devrimlerinden ayıran en 
önemli fark, değişik alanlarda geliştirilen te-
knolojilerin iç içe geçip kaynaşması ve fizik-
sel, dijital ve biyolojik alanlarda karşılıklı et-
kileşimidir.
Diğer taraftan, bu dönemdeki en önemli fark-
lardan birisi de hızdır. Örneğin, birinci sanayi 
devriminin simgesi olan iplik makinasının 
Avrupa dışına çıkıp yayılması yaklaşık 120 
yıl almışken, internetin dünyaya yayılması on 
yıldan daha az bir zaman almıştır.
Dördüncü Sanayi Devrimi dönemindeki 
ekonomik yapı ile önceki ekonomik yapı ar-
asındaki temel fark şudur; Dördüncü Sanayi 
Devrimi öncesindeki ekonomik yapı “satranç 
sahnesi veya oyunu” şeklindeydi. Bu ekono-
mik yapıda, çok düşünmek, doğru düşünmek 
ve doğru hamleler yapmak yoluyla ekonomik 
kazançlar elde edilebilmekteydi. Bu yapı, 1. 
Sanayi devrimi ile 4. Sanayi devrimi arasını 
temsil edebilir niteliktedir. Dördüncü San-
ayi Devrimi dönemindeki ekonomik yapıda 
ise; “bilgisayar ve bilgi oyunu” şeklinde bir 
ekonomik yapı söz konusudur. Bu modelde, 
hız ve hıza ayak uyduracak ekonomik ve so-
syal hamleler gerekmektedir. İşte bu hıza ayak 
uyduranlar üretenler, diğerleri ise tüketenler 
konumunda olacaklardır. 
Bu dönemden önce var olan bir şeyi geliştirmek 
ve ilerletmek şeklinde bir süreç yaşanıyorken, 
Dördüncü Sanayi Dönemi ekonomisinde, ola-
mayan veya bilinmeyen bir mal veya hizmeti 
üreterek yüksek katma değerler yaratma süreci 
işlemektedir. Örneğin 53 kişinin kurup, yak-
laşık 20 milyar dolara sattıkları WhatsApp 
dördüncü sanayi devrimi (21. yy dönemi) üre-
timi için anlamlı bir örnektir. 
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Tunus’ta Cumhurbaşkanı’nın olağanüstü yetkilerini 
süresiz uzatması ‘maskeli diktatörlüğe’ işaret ediyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in aldığı olağanüstü kararlar, ülkenin siyasi ve ekono-
mik krizlerden geçen on yıllık demokrasi sürecini sona erdirdi.

Tunus’taki siyasi kriz, Cumhurbaşkanı Kays Said’in 
aldığı kararları “demokratik ilkelere darbe girişi-
mi” olarak nitelendiren kesimler ile “halk devri-
mini yeniden rayına oturtma çabası” şeklinde 
tanımlayanlar arasında anlaşmazlık noktası olma-
ya devam ederken, Cumhurbaşkanının yetkilerini 
süresiz uzatması “maskeli diktatörlük” şeklinde 
tanımlanabilecek yeni bir realiteye işaret ediyor.
Arap Baharı’nın doğum yeri Tunus’ta, belirli 
aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosy-
al, ekonomik, politik ve kontrolden çıkmış sağlık 
krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz’da kitleler 
halinde sokağa çıktı.
Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke tehlikede olduğu 
sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anaya-
sa’nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.
Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dur-
durduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulma-
zlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni 
bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosy-
aları için kendisini başsavcı olarak görevlendird-
iğini açıkladı.

Ülke içinde bazı kesimler Said’in bu kararını 
desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğun-
luğu Cumhurbaşkanı’nın bu kararlarıyla “Anaya-
sa’yı ihlal ettiğini” belirtti, bazı kesimler de süreci 
“anayasal bir darbe girişimi” diye niteledi.
Tunus’ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ar-
dından bazı milletvekilleri ifadeye çağrıldı, bazıları 
gözaltına alındı ve aralarında üst düzey bürokrat-
ların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi 
kararı verildi.
Said bir aylık sürenin dolmasının ardından Mecli-
sin çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü 
yetkileri elinde topladığı kararların “süresiz” uza-
tıldığını bildirdi.
“Maskeli diktatörlük”
Said’in bir aylık sürenin dolmasının ardından 
olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararları 
“süresiz” uzatması, Tunus siyasetinde “maskeli dik-
tatörlük” diye vasıflandırılabilecek yeni bir realiteye 
işaret ediyor.
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BAHARLARIMIZ VAR...

Önce inanamadım.
Sonra bir kez daha baktım...

Atamız Atatürk’ün kurduğu ve sadece din-
le ilgilenmesi gereken Diyanet, Kuran’ın 
Maide Suresi’nde “denizden elde edilecek 
yiyeceklerin helal olduğunu bildirdiği hal-
de” Diyanet başkanı fetva verip, İslami-
yet’te Hanefi mezhebinde midye, kalamar, 
yengeç, istakoz, karides gibi deniz can-
lılarını yemenin helal olmadığını aktardı.

Kuran’da helal olan bir yiyeceğin başka bir 
mezhebi överek yasak olduğunu diyanet 
söyleyemez. Söyledi mi, o zaman derler, 
hadi Alevi inancından da övgüyle bahset.

Bahsetmez. O zaman Kuran’da helal olanı 
biz afiyetle yeriz.

Yeriz de, da önce tek talepleri milli değer-
imiz olan orman ve içindeki dağ keçileri, 
geyikler, börtü böcek ile arıların vızıltısı, 
papağanların konuşması, kuşların şarkı 
söylemesinin yarım kalmaması için halkla 
birlikte Ovacık orman yangınına müdahale 
emek isteyen Belediye Başkanı F. Mehmet 
Maçoğlu’na Ovacık kaymakamı tehditkar 
bir ifadeyle, “Size sıkıntı olurum eğer köye 
girerseniz” deyip bir koruyucunu da tele-
fonona el koyması doğru değil.

Kaymakam bilsin ki, yakın dostum/
kardeşim Tunceli Belediye Başkanı sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın örnek aldığı 
ve şu an asgari ücretin ülkemizde sadece 
2.825,90 TL olduğu dönemde, sendika ile 
sözleşme imzalayıp işçi maaşını 8 bin 500 
TL’ye çıkaran başkan. 

Eğer niye üzerine yürüdüğünü Sayın kay-
makam açıklarsa köşem kendisine açık.

Unutulmasın...

Yangın, sel, deprem... Bunlar ne doğal afet 
ne kaderdir. Bilimden uzak, liyakatsiz, 
plansız önlem ve atılan hamaset nutuk-
larıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı iyi edip tasarruf 
edelim demişti ama muhtemelen parti oy-
ları düştüğü için nasılsa ‘bana bir şey ol-
maz’ diye tınmadı partililer.

Tınsalardı, en son Elazığ’ın sadece 7.597 
nüfusuna sahip Yurtbaşı Belediye Başkanı 
600 bin liralık Audi marka makam aracını 
altına çekip, “Gidip Şahin alacak halimiz 
yok ya” demez, riayet ederdi.

Olsun.
Doğa yasasıdır.
Bu kasvet er geç dağılır, çiçekler açar, gül 
kırmızıya bürünür, güneş yeniden doğar, 
gün aydınlanır.

Daha görecek baharlarımız var.

BEKİR ÖZER
Yazar
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Ambalaj sektöründen 3,4 milyar dolarlık ihracat
Türkiye ambalaj sektörü, bu yılın ilk yarısında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat 

gerçekleştirerek 1 milyar 222 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği’nden (ASD) yapılan 
açıklamaya göre, ambalaj sektörü, bu yılın ilk 6 ayın-
da 3 milyar 44 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar olarak 
yüzde 6, değer olarak yüzde 26 artış kaydetti.
Türkiye ambalaj sektörü, 1 milyar 222 milyon dol-
arlık dış ticaret fazlası verdi.
2020’nin ilk yarısında 1,39 milyon ton olan toplam 
ambalaj ihracatı, 2021’in aynı döneminde yüzde 
6’lık artışla 1,48 milyon ton olarak gerçekleşti. Am-
balaj sektörü ithalatı, geçen yılın ilk 6 ayında 898 
ton olurken, 2021’in ilk 6 ayında 930 ton olarak he-
saplandı. Değer bazında ise rakamlar sırasıyla 1,5 
milyar dolar ve 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı 
Zeki Sarıbekir, “Ülke ekonomimizin yüzde 21,7 
olarak gerçekleşen ikinci çeyrek büyüme rakamı-
na ambalaj sektörü olarak katkı sunuyor olmaktan 
ötürü büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. He-
defimiz, her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve 
Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını 
ihraç edebilmek.” ifadelerini kullandı.
Sarıbekir, ambalaj üretiminde sürdürülebilirlik ve 

çevrenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“2020 yılında olduğu gibi 2021’de de sektör olarak 
pandemi sürecine rağmen dış ticaret fazlası ver-
meye devam ediyoruz. Ambalaj türüne göre genel 
toplamlara baktığımızda 2021’in ilk 6 ayında plas-
tik ambalajların yüzde 67’lik payla ilk sırada, ikin-
ci sırada ise yüzde 22 ile kağıt/karton ambalajların 
yer aldığını görüyoruz. 2021 yılında en fazla ihra-
cat yaptığımız ülkeler ise sırasıyla Birleşik Krallık, 
Almanya, Irak, ABD ve İsrail oldu. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri, döngüsel ekonomi ve yeşil 
mutabakat konuları ana gündemimiz olmalı. Tür-
kiye’nin itibarı ve yeşil mutabakat uyum süreci 
için bu konular büyük önem taşıyor. Sürdürebil-
ir Kalkınma Hedefleri kapsamında bizim için en 
önemli olan nokta ‘sorumlu tüketim ve üretim’ 
konusu. Ülke olarak üretim ve tüketim döngüsünde 
bu çerçevede yol almalıyız. İhracat hedeflerimize 
ulaşmak için karbonsuz ekonomiye geçiş sürecini 
yakından takip etmeliyiz. ASD olarak bizler de bu 
konuda üzerimize düşenleri yerine getirerek elim-
izden gelen desteği sektörümüze sunmayı sürdüre-
ceğiz.”
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Hekim olarak, insan olarak hayatta iste-
mediğim bir durumdur savaş halinde ol-
mak ancak tartışmalar, kavgalar ve savaşlar 
insanlık tarihi kadar eskidir. Savaş duru-
munda çarpışan güçler kadar bu güçlerin 
arkasında salgın hastalıklarla mücadele 
eden, yaralıların tedavi ve transfer süreci-
yle ilgilenen sıhhiye ekipleri uzun yıllardır 
var olmuştur. Arkeolojik araştırmalarda 
milattan önce 1600’lü yıllarda (Antik Mısır 
dönemi) bile savaş sonrası yara tedavisi, 
kırık tedavisi ve yaranın dağlaması gibi te-
davi izlerine rastlanılmaktadır. Ancak her 
uygarlıkta Antik Mısır döneminde old-
uğu gibi yara tedavisi tıbbi uygulamalarla 
olmamış bazen dini, mistik tedavi uygu-
lamalarıda denenmiştir. Antik çağlardan 
günümüze kadar savaş teknolojisinde ciddi 
ilerlemeler olmuştur ancak sıhhiye uygu-
lamaları ve harp cerrahisindeki gelişmeler 
savaş teknolojisiyle paralel seyretmemiştir.
Harp cerrahisindeki ciddi gelişmeler 
1500’lü yıllardan sonra başlamıştır. Bu tar-
ihten itibaren özellikle anestezik ve ağrı 
kesici ajanlar, sterilizasyon uygulamaları 
ve harp cerrahisindeki yeni keşifler askeri 
sağlık uygulamalarında ciddi ilerlemelere 
sebep olmuştur. Turnike uygulamasının 
keşfi, damarların yakılması yerine bağl-
anması, yaradaki kurşunun çıkarılması o 
tarihteki önemli cerrahi uygulamalar ar-
asında sayılabilir. Röntgen’in keşfi askeri 
sağlık uygulamalarında gelişmeye sebep 
olan önemli bir gelişmedir. Bu sayede kırık 
tespiti ve yaradaki kurşun yerinin tespiti 
sağlanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok 
alanda olduğu gibi sağlık alanında da ci-
ddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Selçuklu 
Devleti’nden miras kalan sağlık sistemi 
güzel şekilde işletilmiş ve sağlık alanına 
ciddi katkıları olan hekimler yetişmiştir. 
Savaşlarda da ordu muharip sınıf yanında 
geri hizmet kıtalarında görev alan cerrah, 

hekim ve sağlıkçı sınıfı askerler savaşlarda 
büyük hizmet vermiştir. Gerileme döne-
minde ise yenilikçi adımlar sayesinde 
şimdiki modern tıp eğitimi ve sağlık hiz-
metlerinin temelleri atılmıştır. Gerileme 
döneminde Kırım savaşı esnasında Os-
manlı İmparatorluğu’nda bulunan askeri 
hastane sayısının İngiltere’deki toplam 
hastane sayısından daha fazla olması ve 
1897 yılında Osmanlı-Yunan savaşında 
sağlık alanındaki son teknolojik gelişme-
lerin kullanılıyor olması Osmanlı İmpara-
torluğunun asker sağlığına ve savaş mey-
danlarında bile sağlık hizmetlerine verdiği 
önemin göstergeleridir.
Osmanlı İmparatorluğunun çöküş döne-
mi ve milli mücadele dönemi sağlık alanı 
açısından da oldukça sancılı geçmiştir. 
Eğitim hayatını yarıda bırakıp cephede 
savaşan tıbbiyeliler, malzeme sıkıntısına 
rağmen canla başla tedavi sunan hekim-
ler, salgın hastalıklarla mücadele etmek 
için canla başla aşı üreten ve uygulayan 
sağlıkçılardan günümüzde çok bahsedil-
mez. Hekim açığı nedeniyle cepheden 
cepheye koşan, Mekteb-i Tıbbiye-i  Şahane 
(Günümüz tıp fakültesi) eğitimini bırakıp 
cepheye koşup şehit gazi olan sağlık or-
dusu günümüzde olduğu gibi Büyük taar-
ruz ve milli mücadele döneminde de mil-
letinin her daim yanında olmuştur. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk 
hekimlerine emanet ediniz.’ sözü belki de 
cephede veya cephe gerisinde can siperane 
çalışan çarpışan gizli kahramalar’a  ithafen 
söylenmiştir.
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu 
olsun….

ZAFERLERİN GİZLİ KAHRAMANLARI: SAĞLIKÇILAR

BAKIŞ AÇISI

Doç. Dr.
ALPER YAVUZ

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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GÜNCEL

Okuma azmi 5 diploma sahibi yaptı
Daha önce 2 fakülte ve 2 meslek yüksekokulunda eğitim gördüğü bölümleri başarıyla 

tamamlayan Necdet Kutoğlu, son olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümünü birincilikle ve yüksek onur belgesi alarak bitirmenin mutluluğunu yaşıyor

Zonguldak’ta yaşayan Necdet Kutoğlu, yaşam boyu eğit-
imin önemine olan inancı sayesinde beşinci üniversite 
diplomasını aldı.
Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu 
Maden Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi İktisat Bölümündeki eğitimlerinin ardından 
kentte uzun yıllar telekomünikasyon sektöründe 
çalışan Kutoğlu, iş hayatını tamamladıktan sonra eğitim 
serüvenini sürdürmeye karar verdi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümünü birincilikle bitiren Kutoğlu, 
daha sonra aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim Fakültesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans 
Programında aynı anda okumaya başladı.
Önlisans programının başarıyla tamamlamasının ar-
dından Arkeoloji Bölümünü de hem birincilik hem de 
yüksek onur belgesi alarak bitiren Kutoğlu, okuma azmi 
ve kararlılığıyla çevresindekilere örnek oluyor.
Resim sanatına ilgisi nedeniyle kentte 7 kişisel sergi 
açmasının yanı sıra Almanya’da bir sergiye katılan, kal-
an zamanlarında dalgıçlık ve doğa sporlarıyla ilgilenen 
ve mağaralar keşfeden Kutoğlu, bir sonraki hedefini 
yüksek lisans yapmak olarak belirledi.
“İmkanım olduğu sürece eğitim hayatımı sürdüreceğim”
Necdet Kutoğlu, AA muhabirine, 5 üniversite bitird-
iğini, imkanı olduğu sürece eğitim hayatını sürdüre-
ceğini söyledi.
Eğitimin önemine işaret eden Kutoğlu sözlerini şöyle 

sürdürdü:
“Eğitim insanın bakış açısını çok değiştiriyor. Bana 
‘Neden farklı disiplinlerde okuyorsun?’ şeklinde tep-
kiler oluyor. Aldığım her farklı eğitim, bana yeni bir 
bakış açısı kazandırıyor. Ben de bunları kendi içlerinde 
harmanlıyorum. Aslında hepsi birbirine destek oluyor. 
‘Madencilik, iktisat, arkeoloji ne alaka?’ diyebilirsiniz. 
Aslında onlar birbirlerinin içinde. Madenciliği bitirmiş 
biri arkeolojiye daha değişik bir gözle bakar.”
Başlamanın bitirmenin yarısı olduğunu belirten Kutoğ-
lu, “Başlama cesareti, en önemli cesarettir. Önemli olan 
birinci adımı atmak, ondan sonraki adımlar kolay ge-
lir. Yaş, imkanlar hepsi ayrıntı. Başladıktan sonra hepsi 
biter. Bitmezse sonuçta ölüm yok. ‘Denedim, olmadı.’ 
olur ama denemeden olmaz. Denemeye imkan vermek 
gerek. Ben bu prensiple yaşarım ve her yaptığım işte de 
bu önemlidir.” ifadesini kullandı.
Zonguldak BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hamza Ekmen de Kutoğ-
lu’nun eğitimi sürdürdüğü yıllar boyunca üstün azim ve 
gayretle bölümünü başarıyla tamamladığını kaydetti.
Böyle bir öğrenciye sahip olmaktan duydukları mutlu-
luğu dile getiren Ekmen, “Arkeoloji ayrıcalıklı ve farklı 
bir öğrencilik gerektiriyor. Kendisi de Zonguldaklı ol-
ması sebebiyle kentteki kültür varlıklarının korunması, 
tespit edilmesi konusunda ciddi bir farkındalığa sahip. 
Bu konuda kendisi bizleri sık sık bilgilendirdi.” şeklinde 
konuştu.
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BİR ÖNCEKİ SAYIDAN DEVAM 
TÜKETİCİNİN  SEÇİMLİK HAKLARI 

Madde 11- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşıl-
ması durumunda tüketici; 
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildir-
erek sözleşmeden dönebilir, 
b) Satılanı ( ürünün ) alıkoyup ayıp oranında 
satış bedelinden indirim isteyebilir. 
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün 
masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ( 
ürünün ) ücretsiz onarılmasını isteyebilir.( Bu-
rası tartışmaya her zaman açık bir fıkra ) 
d) İmkan varsa, satılanı ( ürünün ) ayıpsız bir 
misliyle değiştirilmesini isteme, seçimlik hak-
larından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin 
tercik ettiği bu talebi yerine getirmekle yüküm-
lüdür. 
(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesi seçimlik hakları, üretici veya itha-
latçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hak-
ların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici 
ve ithalatçı müteselsilen  sorumludur. Üretici 
veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya 
sürülmesinden  sonra ayıbın  doğduğunu ispat 
ettiği taktirde sorumlu tutulamaz. 
(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri 
beraberinde getirecek olması halinde tüketi-
ci, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında be-
delden indirim haklarından birini kullana bilir. 
(4) Ücretsiz onarım veya ayıpsız misliyle 
değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi du-
rumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya itha-
latçıya iletilmesinden itibaren azami otuz iş günü 
içinde, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise 
altmış iş günü içinde  yerine getirilmesi zorun-
ludur. Ancak bu kanunun 58 maddesi uyarınca 
çıkarılan yönetmelik ek listede yer alan mallara 
ilişkin, tüketicinin onarım talebi, yönetmelikte 
belirlenen azami tamir süresi içinde yerine get-
irilir . 
 ( 58.MADDE: -  (1)Üretici veya ithalatçılar, üret-
tikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça 
belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası 
bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorun-
dadır. ) 
(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp 
oranında bedelden indirim hakkını seçtiği du-
rumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya 
bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye 
iade edilir. 
(6)  Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle or-
taya çıkan tüm masraflar,tüketicinin seçtiği hak-
kı yerine getiren tarafça karşılanır.Tüketici bu 
seçimlik haklarından biriyle birlikte 11/01/2011 
tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 
hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.  

BİR SONRAKİ SAYIDA İKİNCİ BÖLÜM AYIP-
LI  HİZMETLERE BAŞLAYACAĞIZ 
BU NEDENLE BU BÖLÜMÜ BİR ŞİİRLE 
KAATALIM 
                                                
 --- DUYDUM --- 
Baktın mı dünyanın enceresinden, 
Ne umuyordun ki neleri gördün. 
Kimi kem konuşur derecesinden, 
Ne işittin ki burda neleri duydun. 
 
Zalim keskindir kılıçtan kini, 
Kendine güven sına kendini, 
Sığma yatağına yık bendini, 
Yğmur bekliyordun boranı gördün. 
 
Yoksulluk hastalık ayıp değildir, 
Ayıplayanlar da insan değildir, 
Varıp da derdini dertkara bildir, 
Nice dertlilerden dertliler gördün. 
 
Uzun bir yolculuk çetindir yolun, 
Variyetin varsa namertler kulun, 
Bir hatırlatma  benden istedim bilin, 
Kürke yemek veren dalkavuk gördüm. 
Ş.M.26.09.2020 

 TÜKETİCİ HAKLARINI BİLİYORMU?
ÜRÜN GÜVENLİĞİ
Çeşitli ihtiyaçlarımız için gıdadan televizyona, 
ilaçtan otomobile binlerce ürün bizlere sunu-
luyor. Bu ürünler, farkında bile olmadan gün-
lük yaşamımızın parçası haline geliyor. Ancak 
doğru ürün seçilmezse ya da yanlış kullanılırsa; 
sağlığımızı, can ve mal güvenliğimizi tehdit ede-
bilir, çevremize zarar verebilir. Bu yüzden “Ürün 
Güvenliği”nin anlamını, iligili kurumların ve 
üreticinin sorumluluklarını bilmeliyiz. Tüketici 
olarak hak ve sorumluluklarımızı da öğrenmem-
iz gerekir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ürün 
güvenliği bilincinin artırılması amacıyla Ekim 
ayının ikinci yarısında “Ürün Güvenliği Haftası” 
düzenliyor. Biz de güvenli ürünün ne olduğunu 
anlatmak istedik. Güvenli olmayan bir ürün ile 
karşılaşıldığında ne yapılır? Üreticinin, ilgili ku-
ruluşların ve tüketicilerin sorumlulukları neler-
dir? Bunlara değindik.
Ürün Güvenliği Nedir?

Şirzat MUGAN

Tüketici Hakları 
Derneği Çankaya Şube 

Başkanı

Yazar

BAKIŞ AÇISI

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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KOLESTEROL BİLMECESİ
Değerli Simge dergisi okuyucuları, bu yazım-
da sizlere kötü bir üne sahip olan kolesterolün 
ne olduğu, ne işe yaradığı ve ne tür hastalıklara 
yol açabileceği konularından bahsetmek isti-
yorum. Bu yazıyı sizlere aşı karşıtı iki meslek-
taşımı aynı gün Covid enfeksiyonu nedeniyle 
kaybettiğim bir günde yazıyorum. Bu durumu 
giriş olarak belirtmemin sebebi doktorların ve 
akademik ünvan sahiplerinin de bazen yeterli 
bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olabildiklerini 
vurgulamaktır. Maalesef ülkemizde aşı karşıtlığı 
popülerleşmeden önce başlayan bir kolesterol 
tartışması mevcuttu. Her gün birkaç televizyon 
kanalında, akademik ünvanına sığınarak çarpıcı 
ve ezber bozan tıbbi iddialarda bulunan bazı 
meslektaşlarımın bilimsel gerçeklerle taban ta-
bana zıt önerilerle halkı yanlış yönlendirdiğine 
şahit oluyorduk. O kadar fazla izlenen ve me-
dya tarafından otorite gibi gösterilen bu insan-
ların yanlış yönlendirmeleri neticesinde mut-
lak surette kolesterol düşürücü ilaç kullanması 
gereken çok sayıda hastamızın ilaçlarını bırak-
tığını gözlemledik.  Maalesef bunun zararlarını 
pek çoğu geçirdikleri tekrarlayan kalp krizleri 
veya felç atakları ile gördüler.
 Kolesterol, kanda ve vücudumuzda-
ki birçok hücrenin yapısında bulunan mumsu 
yapıda bir yağ çeşididir. D vitamini ve cinsiyet 
hormonlarını ile hücre zarının da yapısında 
olan kolesterolün vücutta belli oranlarda bulun-
ması zaruri bir ihtiyaçtır. Kanda çözünemeyen  
bu mumsu yapıda kolesterol kan dolaşımında, 
karaciğerde üretilen LDL ve HDL gibi protein-
ler vasıtasıyla taşınırlar. LDL, kolesterol mole-
küllerini atardamarlara taşıyarak damarlarımız-
da darlık oluşmasına neden olurken, HDL ise 
kolesterolün vücuttan atılmak üzere karaciğere 
dönmesine yardım eder. Bu nedenle ben hasta-
larıma anlatırken akılda kalması için LDL’ye lan-
et kolesterol, HDL’ye ise hayırlı kolesterol derim. 
 LDL kolesterol seviyesinin yüksek ol-
ması ile her çeşit damar tıkanıklığı arasında 
kuvvetli bir ilişki mevcuttur. Kolesterol yüksek-
liği, damar tıkanıklığı için çok önemli bir faktör 
olmakla beraber, tek faktör değildir.  Diğer bir 
değişle genetik yatkınlığı olmayan, sigara kull-
anmayan, hipertansiyon yada diyabeti olmayan 
genç bir insanda çok yüksek kolesterol seviyeleri 
uzun yıllar boyu damar tıkanıklığı yapmadan 
sessiz seyredebilirken, ailede yaygın damar 
tıkanıklığı öyküsü olan, sigara kullanan, diyabe-
tik yaşlı bir hastada çok daha düşük olan kolester-
ol kolaylıkla damarlarda birikerek kalp krizi, felç 
yada bacak damar tıkanıklığı gibi ciddi sorunlara 
yol açabilmektedir. Özetle, damar yapımız ne ka-

dar sağlam ise LDL kolesterolün damarın çeper-
ine sızarak darlıkları oluşturması da o kadar zor 
olmaktadır.  İşte bu nedenle her kolesterol sevi-
yesinde farklı bir yaklaşım uygulamaktayız. İdeal 
LDL kolesterol seviyesi herhangi bir risk faktörü 
olmayan bir hastada 130 ve altı olsa da diyet ve 
egzersizle 190’ın altında tutabildiğimiz sürece bu 
grup hastaya ilaç tedavisi başlamıyoruz. Öte yan-
dan hasta kalp ve damar hastalığı açısından çok 
yüksek riskli kabul ettiğimiz bir diyabet hastası 
ise LDL seviyesi 100’ün üzerinde ise derhal ilaç 
tedavisine başlıyoruz.  Hatta hastamız kalp kri-
zi yada felç geçirmiş, stentli veya bilinen damar 
tıkanıklığı varsa 70’in üzerindeki her LDL se-
viyesinde derhal ilaç tedavisine başlamaktayız.  
Güncel çalışmalar bu grup hastalarda ilaç başl-
anması için 50 mg/dl değeri ile 70 mg/dl değer-
ini karşılaştırıyor ve belki önümüzdeki yıllarda 
50’nin üzerindeki her düzeyde hemen ilaç başl-
anmasını önerebileceğiz. 
 HDL kolesterol seviyesinin düşük ol-
ması da kalp ve damar hastalıkları için bir risk 
taşıdığı için diğer bir tedavi hedefimiz de HDL 
kolesterol seviyesini kadınlarda 45-50 mg/dl üze-
rine, erkeklerde ise 40 mg/dl değerinin üzerine 
çıkartmaktır. Bu konuda da en büyük yardım-
cımız diyet ve haftada en az 2.5 saat yapılacak 
olan düzenli egzersizdir. HDL’nin 60 mg/dl ‘den 
yüksek olduğu kişilerin kalp ve damar hastalığı-
na yakalanma ihtimali, düşük HDL ‘ye sahip 
kişilere göre belirgin olarak yüksektir. 
 Kanda bakılan bir diğer yağ çeşidi olan 
trigliserid ise doğrudan kolesterol gibi damarlar-
da birikerek damar hastalıklarına yol açmasa da, 
adeta terazinin iki kefesi gibi kendi yükselirk-
en HDL kolesterol seviyesini düşürerek dolaylı 
olarak damar tıkanıklığı riskini arttırmakta, aynı 
zamanda karaciğer ve pankreas gibi organlarda 
birikerek fonksiyonlarını bozabilmektedir. İdeal 
seviyesi 150 mg/dl ‘nin altında olmakla beraber 
400 mg/dl değerlerine kadar çoğunlukla ilaç ver-
meden, diyet ve egzersiz ile takip edilmesi yeterli 
olmaktadır. 
 Özetle, bilimde doğru tektir. Bir doğruyu 
destekleyen binlerce çalışma varken, aksini iddia 
eden birkaç çalışmanın verilerini öne sürerek 
halkı yanıltmak ve toplum sağlığını riske atmak 
hukuken olmasa bile toplum vicdanında suç ol-
malıdır. Medya kuruluşlarının reyting kaygısı ile 
ezber bozan ve bundan maddi manevi menfaat 
devşiren sözde bilim adamlarına bu kadar yer 
verirken, gerçek bilim insanlarının halka doğru-
ları aktarmalarına da zemin hazırlamaları gerek-
mektedir. Sağlıcakla kalın değerli okurlar. 

BAKIŞ AÇISI

Doç. Dr.
Ali Cevat TANALP

Yazar
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GÜNCEL

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta balıkçılar
‘Vira Bismillah’ diyemedi

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta, av sezonunun 1 Eylül’de başlamasına rağmen 
balıkçılar Karadeniz’e açılamadı.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos’ta Ezine 
Çayı’nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde, sel 
suları önüne kattığını Karadeniz’e sürükledi.

Bölgede küçük teknelerle balıkçılık yapanlar, den-
ize sürüklenen kütüklerin teknelerinde hasara yol 
açmasından, araç ve eşya batıklarının ağlarını yırt-
masından endişe ettikleri için yeni av sezonuna 
başlayamadı.

İlçeye bağlı İlişi Balıkçı Barınağı’ndaki yaklaşık 
100 balıkçı da yeni av sezonu başlamasına rağmen 
kıyıdaki bekleyişini sürdürüyor.

Balıkçılardan Hasan Karol, AA muhabirine, babası 
ve kardeşleriyle birlikte balıkçılık yaptığını söyledi. 
Büyük bir sel felaketinin yaşandığını anlatan Karol, 
“Balıkhanemiz vardı o da selde gitti. Evlerimize 

giremedik. Çok büyük bir afet yaşadık. Yaralarımız 
sarılmaya devam ediyor. Bu gidişle sarılacak da.” 
dedi.

Selin her şeyi denize sürüklediğini ifade eden Karol, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sezon açıldı, bir kere denize çıkamadık. Tekneler-
imiz bile karada. İçine ağ bile koymadık. Denize ağ 
attığımız zaman bizim ağlarımız denizin dibinde 
parçalanıyor. Denize o kadar araba gittiği ki, yü-
zlerce diyebilirim, kendim de bizzat şahit oldum 
giden arabalara. Herhangi bir tanesi ağa takıldığı 
zaman bu ağın sağlam kalma şansı sıfır. O sezonun 
biter. Zaten herkesin elinde birer tane palamut ağı 
var. Hem maliyetli hem büyük bir ağ. Tek sıkıntımız 
yüzeydekiler değil bir de göremediklerimiz, deniz-
in dibindekiler.”
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Yangın, Sel, Acı ve Travma

Yangın ülkemizde 28 Temmuz’da başladı 
ve cennet vatanımızın en güzel, en kıym-
etli bölgelerini esir aldı. Ardından tam 
yangınlar bitti derken bu kez de sel felake-
tiyle karşı karşıya kaldı güzel ülkem. Can-
lılar, evler, köyler, insanlar derken pek çok 
acıyı bir arada yaşattı bizlere. Ciğerlerimiz 
yandı, yüreklerimiz yandı! Bu acıyı bir de 
bizzat yaşayan, yakınlarını, hayvanlarını, 
evlerini, geçim kaynaklarını, varını yoğunu 
kaybedenleri bir düşünün… Düşünürken 
dahi dayanamadığımız bu yürek burkan 
facialar ne yazık ki ardında ‘travma’ ded-
iğimiz ruhsal bir çöküntü bıraktı geriye…
  Peki nedir travma? Hepimiz artık az çok 
psikoloji konusunda araştırıp öğrenir old-
uk. 
Ruhsal travma, kişinin yaşam seyrini kök-
ten değiştirebilecek nitelikteki olaylar; 
örneğin savaşlar, doğal afetler, başkal-
arından gelebilecek fiziksel saldırılar, 
trafikte veya işte meydana gelebilecek ka-
zalar, her türden şiddete maruz kalınması, 
bir yakının ani kaybı  durumlarında ortaya 
çıkar.
  Şimdi hepinizi bu yangın ve sel gibi afet-
lere maruz kalmış kişilerin yerine koyma-
ya davet ediyorum. 
Canı gönülden hepimiz özellikle de hem 
geçmiş hem de geleceğini kaybeden bu 
çocukları yeniden kazanmak, hatta hayata 
bağlamak isteriz; değil mi? Yaralarını sar-
mak, keşke kayıplarını yerine koyabilsey-
dik deriz içimizden. Bu gibi durumlarda 
elbette uzmanlık gerektiren konuyu uz-
manlara bırakabiliriz ancak insani yanımı-
zla da elimizden geleni ortaya koyarız. 
Tıpkı bu felaketlerde tek yürek tek bilek 
olabilen milletimiz gibi. 
  Bir de bu travmaya maruz kalanların nel-
er hissettiğini anlayabilirsek belki de onlar 
için bir adım daha atmış oluruz. Travmanın 
yarattığı duygusal etkiler ve onlara karşı 
gelişen duygusal belirtiler, stres tepkiler-

inin en bariz olanlarıdır. Travma yaratan 
olay karşısında en sık yaşanan duygusal 
tepkiler, şok, korku, yas, utanç, çaresizlik, 
öfke, suçluluk, umutsuzluk, kişinin kendi 
ihtiyaçlarına yönelik ilgisiz tutumudur.
  Travma sonrası stres bozukluğu belirtiler-
inin ortaya çıktığı bir başka alan ise kişinin 
sosyal yaşantısıdır. Bu yaşantıların devam 
ettiği ev ve aile ilişkileri, iş ve okuldaki il-
işkiler, arkadaş ve akrabalarla olan ilişkil-
erde çeşitli sorunlar meydana gelebilir. 
Bunlar, içe kapanma, güvensizlik, kendini 
terk edilmiş hissetme, başkalarının tutum 
ve davranışlarına yönelik önyargılı tutum-
lar, tedirginlik ve çatışmacı yaklaşımlar 
olarak örneklendirebiliriz.
  Ruhsal travma yaşamış olan kişi için en 
sağlıklı olan, öncelikle kendini güvende ve 
rahat hissedebileceği bir yerde ve güvene-
bileceği kişilerle birlikte olmasıdır. Bede-
nen ve ruhen ‘iyi’ olmasına yönelik olarak, 
diğerleri tarafından anlaşıldığını hissettiği 
çevresel desteğin ve profesyonel destek al-
abileceği merkezlere ulaşmasının sağlan-
ması gerekir.
Dileriz ki bundan daha büyük acı ve trav-
ma yaşamasın hiçbir çocuk, hiç kimse!…
 
  

BAKIŞ AÇISI

GÖZDE USLU
Filolog,Rehber 

Öğretmen,Sosyolog
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İSTAKOZ, KALAMAR HARAM MI?...
Her ağızlarını açtıkça, verdikleri fetva ve 
davranışları  inanırlığını ve güvenilirliğini 
kaybediyor... 
Bu ülkenin kurucu lideri Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün  adı hutbelerden çıkarılar-
ak, bir  fatihanın bile çok görüldüğü bir or-
tamda, kalamar, ıstakoz, yengeç gibi deniz 
ürünlerini yemenin haram olduğuna dair 
fetva iddiası tartışma konusu oldu.
Atatürk’ün adını hurbelerden çıkarsanız ne 
olur, çıkarmazsanız ne olur? Türk Milleti, 
düşmanlık yapanlara inan hiç olmadığı 
kadar bu ülkenin kurucu lideri Atasına  
sahip çıkarak, bu kahraman kurtarıcı  ile 
silah arkadaşlarına  sonsuza kadar dua et-
meye devam eder. Sizin gibiler de, yapması 
gerekenleri  değil, yapmaması  gerekenleri 
yapmaya devam edip dursunlar. Bu mil-
let, sizi bu şekilde hatırlar mı bilinmez.  
Atatürk’ün, ölüm yıldönümünden bir gün 
önce, “Keşke Yunan Kazansaydı” diyen fes-
liyi ziyarete gittiniz ama  bu ülkenin kurucu 
liderine bir fatiha okumadınız. Bu ülkenin 
kurucu lideri Atatürk’le sorununuz nedir?
Şimdi sıra, milletin ne yiyip,  içtiğine mi 
geldi? Bundan daha önemli fetvalar veril-
mesi gerekmez mi?
Mesela;  birçok kadın  ve çoluk, çocuk, 
cinsel istismara uğruyor,  işkenceyle 
öldürülüyor...Bunların yapılmaması gerek-
tiğiyle ilgili hiç fetva verildi mi? Başta bazı 
din adamları olmak üzere birçok erkek 
saçını sakalını boyuyor bu caiz midir? 
Bu, botoks yaptırmaktan ağızları kapan-
mayan, yüzü boya küpüne dönmüş, duy-
gusuz bir ifadeyle giydikleri kıyafetler ve 
kullandıkları aksesuarların fiyatları dudak 
uçuklatan cinsten...Bu kadar geçim sıkıntısı 
çeken insan var iken, alay eder gibi porsi-
yonları küçültün, sabredin, şükredin diye 
açıklama yapanlara, şatavatlı sofraların is-
raf ve dolayısyla haram olduğuyla ilgili bir 
açıklama yapıldığını duyan var mı?
Millet geçim derdinde bir lokma ek-
meğinin peşine düşmüş, vay efendim  
yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, 
kurbağa gib deniz ürünlerinin yenmesinin  

haram olduğuyla ilgili açıklama yapıldığı 
iddiası ortalıkta dolaşıyor.
Alay eder gibi, bunları alacak maddi gücü 
olmayanlar için helal olsa ne olur haram 
olsa ne olur? Bunları hangi parayla alacak...
Alım gücü olanlar ise, helaline haramına 
bakmaz...Çünkü bunlardan önce haram 
olan daha önemli şeyler var. Bu açıklamayı 
yapanlar önce, yolsuzluğun, hırsızlığın, 
devletin gelirlerini çarçur edilmesinin, 
adaletsizliğin, hukuksuzluğun,  Nepo-
tizm,  adam kayırarak haksız bir şekilde  
liyakatsız bazı kişilerin işe alınmasının, 
gelir dağılımının adaletsizliği, lüks makam 
araçları gibi birçok şeyin haram olduğunun 
anlatılması gerekirken, istakoz, kalamar ve 
buna benzer deniz ürünlerinin haram old-
uğu fetvası çok mu önemli?...
Ben hayatımda bunları  hiç yemedim 
ama bu haram fetvası iddiasından dolayı 
yiyeceğim. Siz haram deseniz de, par-
ası olmayan zaten bunları yiyemez ama 
yolsuzluk, ve hırsızlıkla zengin olmuş bazı 
haramzadeler için bu deniz ürünlerinin 
haram olması da hiç bir şey ifade etmez...
Zira onların birçoğu zaten haram yemeye 
alışmıştır...
Fakir, fukaranın, bu deniz ürünlerini alıp 
yiyecek maddi güçleri olmadığından, helal 
olsa bile alıp yiyemezler. Bu nedenle siz 
önce bu gelir adaletsizliğine neden olan 
bazı yolsuzluk, adaletsizlik ve israfın har-
am olduğunu açıklarsanız, ondan sonra 
yapacağınız açıklamalar ciddiye alınır... 
Aksi takdirde, yaptığınız her açıklama 
doğru da olsa, eleştirilerin odağında olma-
ya devam eder...

BAKIŞ AÇISI

ELVEDA TANIK
Yazar
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Robopsikoloji Daire Başkanlığı

Bir çağı kapatıp yeni bir çağa hoş geldik, hem de en küçük kurum olan 
ailelerden kamu kurumlarına ve devlet yönetimine kadar hoş geldik. Di-
jital algıyı sadece kamu yönetiminde değil; robotların psikolojik terapi al-
masına kadar izliyoruz. Düşünsenize kamu hizmetlerinin sunumunda yer 
alan robotların psikolojik destek aldığı birimlerin varlığını, bunun adı da 
robopsikoloji... İlerleyen dönemlerde büyükşehir belediyesi kurumu içinde 
Robopsikoloji Daire Başkanlığı yer alacak, nitekim artık Akıllı Şehirler 
Daire Başkanlıklarını görüyoruz. 
Bu yazı size epey çılgınca gelebilir belki de bilimsel değildir. Teknoloji çağı, 
bizim yerel yönetimler maliyesini, kamu maliyesini sorgulayacağımız ve 
öneriler getireceğimiz bir çağ olacak. Mali alan oluşturma yöntemlerin-
den biri olan harcamaların önceliklendirilmesinde genişbant teknolojileri 
konuşulacak... Çok uluslu şirketlerin kahverengi alan yatırımlarında dijital 
kentler, özne konumunda yerini aldı bile. Üstelik kamu otoritesine added-
ilen güvenlik, asayiş ve diplomasi hizmetlerine ek olarak yeni bir hizmet 
türü tanımlanıyor; dijital kamu hizmetleri... Dördüncü kamu hizmeti hoş 
geldin!
Bu açıdan ve her açıdan mesleki yeterliliğimizin içine dijital algıyı yerleştir-
medikçe dinamik hafızamız üretkenliğini yitirecek. Hollanda’da Molenword 
Belediyesi, belediye binasını kaldırdı ve her hizmeti dijitalleştirdi. Vergi 
daireleri Vedop, yani otomasyon projelerinden daha fazlasına yöneliyor. İs-
tanbul Belediyesi stratejik planlarında otomasyona geçti ve online önerilere 
açık....bu ve daha fazlası adına artık zihinler mekanik - klasik algılardan 
robotik - sibernetik algılara yöneliyor. 

BAKIŞ AÇISI

GÖZDE DOĞAN
Yazar
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  Türk Milleti büyük atamız Mustafa Kemal’in 
liderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlayan ölüm-
kalım mücadelesini 30 Ağustos 1922 tarihinde 
kazanmıştır. Büyük atamız Atatürk tarafından 
bu zaferin anlamı şöyle ifade edilmiştir. 
       ‘’Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan 
Savaşı ve onun parçası olan 30 Ağustos Zaferi, 
Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır.’’ 
   . 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk Milletinin 
zaferi ile sonuçlanan bu zafer sayesinde kısaca; 
9 Eylülde İzmir, 10 Eylülde Bursa kurtulmuş 
ve 11 Ekim 1922 de Mudanya Mütarekesi ile 
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması 
imzalanmıştır. Sonrasında 2 Ekim 1923 tari-
hinde İşgal kuvvetleri İstanbul’dan ayrılmıştır. 
Neticede 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet 
ilan edilmiştir.  
   Atamızın da belirttiği gibi 30 Ağustos Türk 
Milletinin son ölüm kalım savaşı ve Türk tari-
hindeki zaferlerin en kritik olanıdır.
    30 Ağustos olmasaydı bugün biz Türkler at-
alarımız tarafından fethedilmiş İstanbul’a hiç 
giremez, Anadolu’nun kapılarını bizlere açan 
Malazgirt’in bulunduğu Muş’a bile ancak belki 
pasaport ile gidebilirdik. 
   Ancak bu 30 Ağustos Zaferi sayesinde 
bağımsız bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti 
doğmuştur.
   Avrupa için Türkler, tarih boyunca doğudan 
gelen bir tehdit olarak algılanmışlardır. Avru-
pa’daki devletler Türkleri, din başta olmak 
üzere, tamamen farklı bir topluluk olarak 
görmüştür. Türk’ ün güçlü olduğu asırlar bo-
yunca Türkler, Orta Avrupa‘ya kadar girip 
sınırlarını Avrupa Devletleri aleyhine genişlet-
en bir düşman, Müslüman olarak da Hıristi-
yanlığı tehdit eden bir güç, Asya ile kara ticar-
et yollarını Avrupa’ya tamamen kapayan bir 
engeldi. . 
   Kısaca; Türkler Avrupa Devletleri için dini, 
ekonomik, askeri, siyasî ve kültürel bir tehdit 
olarak görülmüştür. XIV. yüzyılda güçlü bir 
biçimde başlayan bu algılama son altı yüz yıla 
damgasını vurmuştur. Bu gerçeği Fransız tar-
ihçisi Albert Sorel  “Türkler Avrupa’ya ayak 
bastığı günden beri Şark Meselesi zǔhur etti.” 
diyerek meselenin aslında bir Türk meselesi 
olduğunu doğrulamaktadır.
  Avrupa’nın “ Şark Meselesi “ adını ver-
diği Türk Meselesini iki kısımda incelemek 
mümkündür. Birincisi Malazgirt savaşından, 
Türklerin Viyana önlerinde durdurulması-
na kadar olan safhadır (1071–1683). Bu saf-

hada Avrupa savunmada Türkler ise taarruz 
halindedir
   Bu dönemde Hıristiyan dünyası için Şark Me-
selesinden anlaşılan şu düşünceleri sıralamak 
mümkündür:
1) Türkleri  Anadolu’ya   sokmamak. Sul-
tan  Alparslan Malazgirt  zaferiyle  bu
düşünceyi geçersiz duruma getirmiştir.
2) Türkleri   Anadolu’da   durdurmak.  Bu  
düşünce  Anadolu  Selçuklu    Sultanı
 II. Kılıç  Arslan’ın    Bizanslılara   karşı   kazan-
mış  olduğu   Miryokefelon    (1176 ) zaferiyle 
engellenmiştir.
3) Türklerin  Rumeli’ye  geçişini   engel-
lemek.  Osmanlı  orduları Sultan II. Mu-
rad zamanında Rumeli’yi alarak  bu engeli 
tanımamıştır.
4) İstanbul‘un  Türkler  tarafından    fethi-
ni   önlemek. Fatih Sultan Mehmet 1453
yılında  bu hayali yıkmıştır.
5) Türklerin Balkanlar üzerinden Avru-
pa içlerine doğru ilerlemelerini durdurmak.  
   Fakat  Türkler  1683  yılında   Viyana  kapıları-
na   kadar  ilerlemeyi başarmıştır.      
   1683 tarihinde Türklerin Viyana’da yenilgiye 
uğramasıyla, Şark Meselesinin ilk safhası bit-
miş ve ikinci safhası başlamıştır. İkinci safhada 
Türkler savunmada, Avrupa ise taarruz duru-
mundadır. 
     1683 Viyana yenilgisi ve 1699 Karlofça Ant-
laşması neticesinde, Avrupalı açısından İslâm, 
Osmanlı ve Türk, bir tehdit unsuru olmaktan 
çıkmıştır.  Artık Osmanlı deyince Avrupa için 
akla gelen geri kalmış,  zayıf, cahil, zalim bir 
şark toplumu ile bu toplumun hâkimiyeti al-
tında bulunan Ortodoksuyla, Katoliğiyle, Prot-
estanıyla ve Gregoryanıyla Yunanlılar, Sırplar, 
Bulgarlar, Karadağlılar ve Ermeniler başta ol-
mak üzere diğer Hıristiyan kavimler geliyordu. 
Bakış açısındaki bu değişme sonucunda Avru-
pa, Osmanlı hâkimiyeti altındaki Hıristiyan 
kavimleri kurtarma ve Türkleri Balkanlardan 
ve hatta Anadolu’dan atma fikrini gündeme 
getirmiştir. Avrupa, Hıristiyanları kurtarma ve 
Türkleri geldikleri yere gönderme politikasını 
1815’ten itibaren “Şark Meselesi” adı altında 
formüle etmiştir. Bu hedefini meşrulaştırmak 
ve kamufle etmek içinse, milliyetçilik akımını, 
Hıristiyanlık dayanışmasını, Avrupa ırkçılığını 
ve oryantalizmi kullanmıştır       

 TÜRK TARİHİNİN SON DÖNÜM NOKTASI 30 AĞUSTOS ZAFERİ

BAKIŞ AÇISI

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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İŞGALE DUR DİYELİM TÜRKİYEM
Sevgili Simge Dergisi okuyucularım gün-
demi yakalamak gündeme ayak uydur-
mak sağlıklı düşünüp sağlıklı karar ver-
mek maalesef mümkün olmuyor daha 
dün başlayan orman yangınları ihmall-
er zinciri vurdumduymaz insan man-
zaraları hem ülkemin doğal güzellikleri 
hem turizm cenneti olan Ege ve Akdeniz 
kuyularımız göz göre göre gözümüzün 
önünde kül olup gitti ve ciğerlerimiz 
yandı hükümet ne yaptı hiç bir tedbir 
hiç bir önlem alınmadığı gibi koskoca 
bir ülke yangın söndürme uçağı sadece 
3 adet bu nasıl bir akıl tutulması bu nasıl 
ülke ve vatan sevgisi anlamakta güçlük 
çekiyorum
Bu ülkenin Türk hava kurumu var 
hangarlarda çürümeğe bırakılmış 6 uçak 
bunların bakımları İçin
4 milyon dolar paraya ihtiyaç olduğu yet-
kililer tarafından söyleniyor ve bu kuru-
mun elinde 1300 yakın gayrimenkulleri 
var ve bu günkü değeri 3-4 milyar dolar 
değerinde ve göz göre ülkem yanarken 
Türk hava kurumunun uçakları yangını 
söndürmek için bakım bekleye dursun 
bizim orman bakanımız tuşlardan ve 
diğer ülkelerden milyon dolarlar har-
cayarak kaplumbağa hızında yangını 
söndürmeğe çalışıyor
Ve ne yazık ki bu kiralanan yangın 
söndürme uçakları 5 ton su taşıma kapa-
sitesine sahip bizim Türk hava kuru-
munun çürümeğe terk ettiği uçaklar ise 
4900 kg kapasite ve orman Bakanlığı sırf 
bu milli uçaklarımız İhale Dışı bırakıl-
son diye ihaleye katılma şartına 5 ton su 
kapasiteli şartı koydurmuş ey bu ülkenin 
aklı Salim insanları bunun hangi maks-
atla yapıldığını anlamakta ve anlatmak-
ta güçlük çekiyorum anlayan varsa bu 
davranışın bu devlet yönetiminin smacını 
lütfen anlatın bu açımız bitmeden Karad-
eniz de sel felaketi ile karşı karşıya kaldım 
ne yazık ki bu felaketin sonunda 100 can 
kaybı 100 lerce kayıp ve milyarlarca mad-

di hasar
Nasıl bu güzelim ülkemizde kardeşçe 
huzur içinde yaşayacağız mevcut hükümet 
bu felaketler yaşanırken Suriye’den gelen 
sığınmacı lar yetmezmiş gibi birde Tal-
iban bekasından kaçan A b d Nin paralı 
askerleri 100 binlerce SAYILARI milyonu 
bulan terör örgütlü genç Afganlar ülkem-
ize akın akın sürüler halinde Türkiye’nin 
dört bir yanına sığınmaya başladılar ve 
bizler sadece seyirci kalıyoruz bunun so-
nucunu düşünmek bile istemiyorum
Sonuç bu dünyaya örnek olmuş mazlum 
ve mağdur ülkelere ışık tutmuş vatanını 
savunmak İçin 7 düvele karşı savaşan dün-
yanın tek lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hattı müdaafa yoktur sathı müdafa vardır 
diyerek bu günkü çağdsş Türkiye cum-
huriyetinin temellerini atmıştır
Aradan geçen 100 yolda geldiğimiz nokta 
siyasal islam teslim olmuş bir yönetim ve 
EMPERYAL güçlerin kurtuluş savaşının 
rövanşını almak İçin ne yazık ki ülkem 
içten içe Suriye Irak Afganistan ve diğer 3 
üncü ülkelerin işgaliye karşı karşıyakalmış 
sahibi ve  koruyacak bir gücü kalmamıştır
Uyan ey ülkemin duyarlı vatan sever yurt 
sever insanları yeni bir kuvayı milliye 
ruhu canlanmalıdır ki bu işgalden kurtu-
lalım
İyi okumalar

BAKIŞ AÇISI

ALİ MUGAN
Araştırmacı - Yazar
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ÜLKEMİZDEKİ EMEKLİLERİN DURUMU 

     Ülkemiz de bütün kesimler içerisinde 
ne yazık ki tek ekonomik yokluk ve 
kısıtlılık yaşayanlar emeklilerdir.  Eski 
kanun olan 506 sayılı sosyal sigortalar 
kanunu ve yeni 5510 sayılı yasa kapsamın-
da emeklilerin (işçi ve memurların) sosyal 
güvenceleri ve özlük hakları her ne kadar 
da güvence altına alınarak ömürlerinin 
sonuna kadar rahat bir yaşam sürmeleri 
düşünülse de maalesef bu durum ülkem-
izde gerçekleşmemiştir. 
     Dünyanın gelişmiş ülkelerine bir 
göz attığımızda o ülkedeki emekli olan 
vatandaşlar hayatlarının sonuna kadar hiç 
kimseye muhtaç olmadan rahat bir yaşam 
sürdürmektedir. Bu da o ülkenin emek-
lilerinin mutlu ve huzurlu olması kadar 
istihdamında önünü açmakta çalışan in-
san bir süre sonra emekli olarak yerini bir 
başkasına bırakmaktadır. Ülkemizde ne 
yazık ki çalışan bir kişi 40 sene bile çalışsa 
ne rahata ermekte ne de emekli olduğun-
da rahata erebilmektedir. 
      Sosyal sigortalar sistemi ilk ku-
rulduğunda kişiler emekli olurken 
çalıştığı sürelerin ve elde ettiği kazançların 
aktüel hesaplarla daha yüksek emekli 
maaşı alacağı hesaplamalar yapılır bu 
kişiler aldıkları emekli maaşları ile orta 
hallide olsa ömürlerinin sonuna kadar bir 
yaşam sürdürürlerdi. Ancak günümüzde 
git gide bağlanan emekli maaşlarının 
miktarları düşürülerek emekli olan bir işçi 
aldığı emekli maaşı ile bırak geçinmeyi 
elektrik ve su parasını bile ödeyemez du-
ruma gelmiştir. 
      2000 yılında beri gelen hükümetler 
emekliye bütçeden katkı payı verecekler-
ini söylemelerine rağmen ve defalarca 
dile getirmelerine rağmen ne yazık ki 
bunu yapmamışlar emekliler daha da 
yoksullaşmıştır. Karı koca emekli olan işçi 
emeklileri bile geçinemez duruma gelmiş 
iki kişinin maaşı bile yetmez olmuştur. 
     Ülkemizde enflasyon %20’lerin 

üstündedir çünkü her gün yapılan zamlar 
paranın gittikçe alım gücünün düşmesi 
altın ve dövizin yükselmesi istidamın 
azalması bu durumu net göstermektedir. 
Bu durumlar karşısında en büyük mağ-
duriyeti yaşları ilerlemiş artık iş yapamaz 
duruma gelmiş emekliler ve işsizler çek-
mektedir. 
      Ülkemiz zengin bir ülkedir. Ekono-
mik dinamizmi yüksektir. Genç nüfusu 
bütün ülkelere göre daha fazladır.  İklim-
sel yapısı, yer altı ve yer üstü kaynakları 
zengindir.  Doğru bir ekonomik planlama 
ülkemizde hem istihdamı hem yoksulluk 
yaşayan emekli mağdurları hem de ülk-
enin sosyal seviyesini yükseltecektir. 
      Ülkemizi yönetenlerin anayasanın 
da eşitlik ilkesine göre eşit gelir dağılımı, 
vergide adalet çok kazanandan çok vergi 
alınması ve bütün 83 milyonun milli 
hasıladan eşit pay alması yokluğu yoksul-
luğu bitirecek herkesin yüzü gülecek ve 
karnı doyacaktır. 
       Bu durumun yetkililerce dikkate 
alınarak gereğinin yapılması dileğiyle 
saygılar sunarım.
                                                                                                            
YAŞAR ERDOĞDU

BAKIŞ AÇISI

YAŞAR ERDOĞDU
Mali Uzman
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Thunderbolt™ 4  
Thunderbolt, Intel tarafından Apple ile işbirliği 
içinde geliştirilen ve harici çevre birimlerin-
in bir bilgisayara bağlanmasına izin veren bir 
donanım arabiriminin marka adıdır. Thunder-
bolt 1 ve 2, Mini DisplayPort (MDP) ile aynı 
konnektör kullanırken Thunderbolt 3 ve 4, 
USB’den gelen USB-C konnektörünü kullanır.
Tüm bağlantı noktaları, giriş/çıkış aygıtlarını 
bir PC’ye bağlama temel amacını yerine get-
irirken, Thunderbolt 4 bağlantı noktalarının 
birkaç belirgin avantajı vardır:
Esneklik: Bazı bağlantı noktaları cihazlarınıza 
güç sağlar. Diğerleri, cihazlardan PC’ye veri ak-
tarır. Bazıları da video sinyallerini PC’nizden 
harici bir monitöre aktarır. Thunderbolt™ 
bağlantı noktası üçünü de yapabilir. Yüksek 
hızlı veri aktarımı sağlar, bir video sinyali verir 
ve aynı anda uyumlu cihazlara güç sağlayabilir.
Bant genişliği: Thunderbolt 4 bağlantı nok-
taları, 40 Gbps çift yönlü bant genişliğine 
sahiptir. Bu, verilerin harici depolamaya hı-
zlı bir şekilde taşınabileceği ve esnek cihaz 
yapılandırmaları için beş adede kadar Thun-
derbolt cihazının bağlanabileceği anlamına 
gelir - tümü tek bir bağlantı noktasından güç 
alır.
Çok yönlü bağlantı: Thunderbolt 4 bağlantı 
noktaları, Thunderbolt™, USB, DisplayPort 
ve PCle’ın önceki sürümleri de dahil olmak 
üzere birçok bağlantı standardıyla uyumludur. 
Bağlantı noktaları, standart USB-C tipi konek-
törlere uyar.
     

Thunderbolt 4 ile neler bağlayabilirsiniz?
Thunderbolt™ cihazlar: İstasyonlar, ekranlar, 
depolama ve video yakalama cihazları da dahil 
olmak üzere Thunderbolt™ logosuna sahip ci-
hazlar bağlanabilir. Thunderbolt™ 3 cihazlar ve 
kablolar, Thunderbolt 4 bağlantı noktaları ile 
uyumludur. Daha eski Thunderbolt cihazları 
da çalışır ancak adaptör gerektirir.
Harici monitörler: Birden fazla ekran bağlana-
bilir. Bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası, uygun 
istasyon veya adaptör aracılığıyla iki adete ka-
dar 4K 60 Hz DisplayPort veya HDMI monitör 
bağlayabilir. Thunderbolt işaretli monitörler 
doğrudan bağlanabilir.
Depolama: Sisteminizin depolama kapasitesini 
artırmak ve dahili sürücülere denk hızlar elde 
etmek için yüksek hızlı bir Thunderbolt™ SSD 
bağlayabilirsiniz.
USB çevre birimleri: Oyun için fare, kla-
vye, kontrolör ve kulaklık gibi USB cihazları 
bağlayabilirsiniz.
Ağ bağlantısı: Adaptör aracılığıyla yüksek hı-
zlı 10 Gigabit Ethernet ağına bağlanın veya 
uç birimler arası ağ üzerinden iki bilgisayarı 
bağlamak için bir Thunderbolt kablosu kul-
lanın. 
Şarj etme: Telefonunuzu, hafif dizüstü bilgisa-
yarınızı (100 W’tan az gerektiren) ve diğer 
uyumlu USB cihazlarınızı hızlıca şarj etmek 
için bağlayabilirsiniz. 

BAKIŞ AÇISI
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YAKUTLAR ve YAKUTİSTAN YAKUT TÜRKLERİ 
Doğu Sibirya’nın en eski kavimlerinden olan Ya-
kut Türkleri (kendi dillerinde Saka, Saha, Kişi 
insan anlamında) Hun Türklerinin bir kolu olan 
Kurikan boyundandırlar.
YAKUTİSTAN (SAHA) CUMHURİYETİ  :  Ya-
kutistan ya da diğer adıyla Saha Cumhuriyeti, 
Rusya’ya bağlı Federe Cumhuriyetlerden birisi-
dir. 3.103.200 km²’lik bir alanı kaplar ve bu alan, 
Rusya topraklarının beşte biridir. Yakutistan 
dünyadaki en büyük yüzölçümüne sahip olan 
özerk ülkedir. Yakutistan’ın nüfusunun büyük 
bölümü Türk olan Yakutlar’dan oluşmaktadır. 
Nüfusu 1.381.000 Başkenti Yakutsk’tur (Yakutça-
da Dokuuskay). Özerk Cumhuriyettir. Rusya’ya 
bağlıdır. 
DİLİ
Rusça’dan sonra resmi dil olarak kullanılan ikinci 
dil Yakut Türkçesi’dir. Anadolu Türkçesi ile ben-
zerlikler barındıran Yakutça’da kullanılan bazı 
atasözleri Türk atasözleri ile neredeyse tıpatıp 
aynı. Bu benzerliğe en iyi örnek “balık baştan 
kokar” atasözü gösterilebilir. Türkçe anlamıy-
la aynı durumda kullanılan bu atasözü burada 
“bil balık bahıttan sıtıyar” şeklinde söyleniyor. 
Bunun yanında birden ona kadar sayılar da nere-
deyse tıpatıp aynı. 
YAKUTİSTANDA KIŞ
Genişliği kilometreleri bulan Nena nehri kışın 
tamamen donsa da yaz aylarında çevresine serin 
bir bahar havası hakimdir. Ülkenin güneyinde 
hayvancılık yapılan dar bir bölge bulunsa da ark-
tik bölgelerde kutup ayılarını doğal ortamlarda 
görmek mümkündür. Kara kışın yaşandığı Yaku-
tistan’da ağır endüstrinin yanı sıra kürk işleme de 
gelişmiştir. İç çamaşırlarına kadar tüm kıyafetler 
yün ya da tiftikten üretilir. Eğer kürk giymeden 
dışarı çıkan olursa soğuktan donmaması mu-
cize olur. Sokakta yürünülen kısacık zamanlarda 
sokak hayvanı ile karşılaşmak da pek mümkün 
değildir. Sokaklarda sadece kalın kürke sahip kö-
pekler dolaşabiliyor. 
Yaklaşık 500 civarı nüfusa sahip olan Yakutsk’da 
hava sıcaklığı -75 dereceye kadar düşmektedir. 
Akademisyenlerin çoğu bu koşullarda yaşan-
maması gerektiğini söylese de yerli halk burada 
doğduk burada öleceğiz diyerek topraklarını 
asla terk etmek istemiyor. Türk insanına özgü 
olan toprağa ve vatana bağlılık karakteri yaşa-
maya elverişli olmayan bu toprakların yerliler-
inde de açıkça görülmektedir. Hayati tehlikenin 
bulunduğu olumsuz iklim koşulları bile onları 
doğdukları ve atalarının yaşadığı topraklardan 
ayıramıyor. Tüm koşullara uyum sağlayarak ken-
di yurtlarında, ait oldukları yerde yaşamlarını 
sürdürüyorlar. 
COĞRAFYASI

Çok sayıda nehir ve göle sahip olan coğrafyada 
yapılabilecek en iyi aktivite ren geyiklerinin çek-
tiği kızaklarla donmuş göl üzerinde gezinti yap-
maktır. Yakutistan genelinde pek çok mamut ve 
dinazor fosili bulunmaktadır. Ülkenin en önemli 
simgesi nesli tükenmiş olan mamutlardır. İçinde 
binlerce yıldır bozulmadan saklanmış mamut 
başlarını barındıran dünyanın tek mamut müz-
esi başkent Yakutsk’ta bulunmaktadır.
EĞİTİMİ
Yakutistan içinde Yakutsk Devlet Üniversitesi 
bulunmaktadır. Ülkedeki tek üniversite burasıdır 
ve Rusça eğitim verilmektedir. 
EKONOMİSİ
Halkın geçim kaynakları arasında kürk avcılığı 
ve balıkçılık önemli yer tutar. Ülkede bulunan 
samur, kutup tilkisi, sincap, tilki ve nadir balık 
çeşitleri; avcılar ile maceraperestleri kendine çek-
er. Bu avcılar sayesinde üretilen kaliteli kürklerin 
ve balıkların şöhreti bütün dünyada meşhurdur. 
Yakutistan’ın en önemli kaynaklarından biri de 
yer altı zenginlikleridir. Ülkede elmas, altın, gaz, 
kömür, gümüş ve bakır çıkarılmaktadır. Men-
deleyev tablosundaki bütün elementler Yakuti-
stan da bulunmaktadır. Elmas, Saha yurdunda 
çok önemli bir yere sahiptir. Bunların en değerli-
lerinden biri de Moskova’da müzede bulunan ve 
342,5 karatlık pırlantadır. Yakutistan’ın hemen 
her bölgesinde elmas çıkarılmaktadır.
ZAMAN DİLİMİ
Yakutistan, coğrafi olarak üç farklı zaman dilimi 
boyunca yayılır
1. Lena Nehri’nın batısında kalan Saha toprakları 
ve ırmağın iki kıyısında ulusları kapsayan kısmı 
Yakutistan Zaman Dilimindedir (YAKT). UTC’e 
göre saat farkı +1000.
2. Yakutistan’ın 127°Doğu ve 140°Doğu (boy-
lam) arasında kalan kesimini kapsayan Vladiv-
ostok Zaman Dilimi’dir (VLAT). UTC’e göre saat 
farkı +1100.
3. Cumhuriyetin 140°Doğu boylamının 
doğusunda kalan toprakların çoğunu kap-
sayan bölümü Magadan Zaman Dilimindedir 
(MAGT). UTC’e göre saat farkı +1200.
                                                                     23.08.2021   

               Zafer ALTINKESER
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ULUSLARARASI HUKUK TEMELİNDE GÖÇMEN MÜLTECİ AYRIMI 
Suriye’deki iç savaşın tesirinin artması ve mi-
lyonlarca savaş mağduru insanın sınırlarımıza 
dayanmasıyla başlayıp günümüze kadar de-
vam eden en büyük problemlerden birisidir, 
mülteci sorunu. Aslına bakılırsa basın or-
ganlarında ve medyada kullanıldığı şekliyle 
göçmen, sığınmacı, mülteci gibi kavramlar 
bizim açımızdan çok da doğru tabirleri yansıt-
mamaktadır. Özellikle bu ayrımlar uluslarar-
ası hukukta bulunmasına rağmen Türk hukuk 
sisteminde açıklayıcı bir şekilde yansıtıl-
mamıştır. Bu durumda hem halkımızın bu 
durumu anlamasında hem de dışarıdan gelen 
insanların hukuksal statü bağlamında açıklan-
masında sorunlara neden olmaktadır. Bu statü 
farklılıklarını iyi anlayabilmek için uluslararası 
hukuk ile Türk hukuk sisteminde nasıl ifade 
edildiğine bakmakta fayda vardır.
MÜLTECİ (REFUGEE)
Sığınmacı ve mülteci statüsünün tanımsal 
olarak birbirine girmesinin en önemli sebebi 
BM Genel Kurulu tarafından Sığınmacı Yük-
sek Komiserliği’nin 1977 tarihli faaliyetleri 
sonrasında oluşan tanım ayrımlarıdır. Türk 
hukuk sisteminde bu ayrım hala tam olarak 
yapılmamış ve sığınmacı (mülteci) olarak ad-
landırılmaktadır.
Mülteci tabiri uluslararası hukukta özel bir ko-
ruma düzeninden yararlanan yabancı kişileri 
belirtmek için kullanılır. Biz ise bu kişileri be-
lirtmek için sığınmacı kelimesini kullanmak-
tayız.
SIĞINMACI (ASYLUMSEEKER)
Uluslararası hukukta sığınmacı olarak da 
sığınma arayan kişiler olarak da karşımıza çı-
kan bu statü ise üstte belirttiğimiz sığınmacı 
(mülteci) statüsü alamamış ancak bir ülkeye 
girerek geçici barınmasına da olanak verilen 
bir statü şeklinde belirtmekteyiz. 
Bu iki statünün ve terimlerin değişkenlik 
göstermeleri en önemli karmaşanın sebebi-
ni oluşturmaktadır. Türk hukukunda böyle 
bir ayrım olmamakla beraber yönetmelik ile 
hukuksal süreç belirlenmektedir. Türkiye, özel-
likle Suriye İç Savaşı ve Taliban’ın Afganistan 
yönetimini ele almasıyla sınırlarına yığılan 
insanları BM Yürütme Komitesi kararına göre 
geri göndermeme yükümlülüklerinden dolayı 
bu kitlesel göçlere bir statü belirleme ihtiyacı 
duymuştur. Göç İdaresi eliyle yürütülen bu 
yönetmelik ile geçici koruma statüsü verilm-
iştir. Geçici Koruma Statüsü, sığınmacı veya 

mülteci gibi bir uluslararası hukuk bağlamın-
da belirlenen statülerden değildir. Bu durum 
mevzuat 7.madde 3. fıkrada açıkça belirtilm-
iştir. Geçici Koruma, yabancılara Türkiye 
Cumhuriyeti üzerinde yaşama hakkı veren 
ve Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğü giren 
resmi bir yönetmelik olmanın dışında, ülkeye 
giren yabancıların vatandaş olmaları hususun-
da ise bir problem teşkil etmemektedir. Bu du-
rum ne yazık ki bizim ilerleyen süreçte geçici 
koruma statüsü kapsamı dahilinde olan sığın-
macıların, vatandaşlığa geçmeleri konusunda 
da birçok problemle karşılaşmamıza neden 
olacaktır.
SONUÇ
Özellikle son günlerde Afgan savaş kaçak-
larının ve savaş mağdurlarının sınır komşusu 
oldukları ülkelere değil de Türkiye’ye doğru 
planlı bir şekilde yaptıkları mülteci akınları 
bizim hem uluslararası bağlamda hem de yerel 
hukuksal düzenlemeler bağlamında sığınma 
düzenlemelerini tekrardan gözden geçirmem-
iz gerektiğinin bir göstergesidir. Türkiye 
Cumhuriyeti özellikle ilerleyen süreçte daha 
kontrollü bir göçmen politikası yürütmelidir. 
Avrupa Birliği’nin sınırlarını neredeyse ta-
mamen kapattığı göçmenler Türkiye özelinde 
yalnızca toplumsal bir problem değil, aynı 
zamanda demografik çeşitli problemleri de 
gün yüzüne çıkartmaktadırlar. Ekonomik ve 
kültürel bağlamda çeşitli olumsuz etkilerinin 
yanı sıra, suç oranlarının artmasında da etki-
li faktörler arasında düzensiz göçmen yığın-
ları bulunmaktadır. Ülkemizin çeşitli büyük 
şehirlerinde gettolaşma şeklinde oluşturulan 
göçmen bölgeleri, insanların oralara gitm-
eye çekindiği ve başlarına her an bir problem 
gelebileceğini düşündüğü yerler arasında ol-
maktadır. Özellikle bu tarz getto yerleşimler-
in içinde gerçekleşen dayanışma, farklı suç 
örgütlerinin oluşmasına da yardımcı olacak 
niteliktedir. Bu sebepten dolayı sınır kontrol-
leri acilen sıklaştırılmalı ve sınır içine giren 
göçmenlerle ilgili de yerleştirme politikaları 
uygulanmalıdır. Göçmenlerin düzensiz bir 
şekilde şehirlerin her yerine dağılması başta 
suç oranları olmak üzere bir çok temel prob-
lemin başını çekmeye devam etmektedir.

Muhammed Saltuk 
Buğrahan BATU

Yazar
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A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Şampiyonasında
yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Şampiyo-
nasında yarı finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampi-
yonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 yenerek yarı 
finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 
Avrupa Şampiyonası yarı final maçında yarın son 
şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.
Bulgaristan’ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmanın 
başında bloklarda etkili olamayan ve 14-11 geriye 
düşen Türkiye, daha sonra 7-1’lik seriyle 18-15’lik 
üstünlüğü yakalayarak rakibine mola aldırdı. Üst üste 
etkili servis kullan milli takım, ilk seti 25-18 aldı.
İkinci sete 4-0’lık seriyle başlayan A Milli Takım, Tuğ-
ba Şenoğlu’nun etkili performansıyla farkı 10 sayıya 
(18-8) çıkardı. Milliler, farkın açılmasıyla oyundan 
düşen Polonya karşısında ikinci seti 25-14 önde 
tamamladı ve durumu 2-0’a getirdi.
Dengeli geçen üçüncü seti 25-23 önde bitiren “Filenin 
Sultanları”, karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale 
adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyo-
nası’nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi.
Maçın ardından
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif 
Üstündağ, A Milli Kadın Takımı’nın Avrupa Şampi-

yonası’nda çeyrek final maçında Polonya takımın 
yenmesi ile ilgili “Turnuvanın ilk gününden bugüne 
kadar set verdik, ama puan vermedik.” dedi.
Voleybol A Milli takımının başarılarından dolayı kut-
layan Üstündağ, maçı değerlendirdi.
Üstündağ, “7’de 7 yaptık. Yarı final ve final vizesini 
almış olduk burada, önce Romanya Cluj’dan, ar-
kasından Bulgaristan Filibe’den. Şimdi de Sırbistan’da 
Belgrad’da yarı final ve final müsabakaları oynanacak. 
Ben kutluyorum. Takım mükemmel bir oyun sergil-
edi. Bizlere yakışan bir oyun sergiledi.” dedi. Sadece 
tribünde olan taraftar değil, ekranları başında bütün 
ülke ayakta ‘Filenin Sultanları’nı desteklediğini be-
lirten Üstündağ, şu ifadelere yer verdi:
“Ben onlara da buradan tebriklerimi gönderiyorum, 
teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. 
Adeta burada salon Türkiye gibi dediler. 
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Evet, Avrupa’da ve dünya da bize her yer Türkiye di-
yeyim. Gerçekten bizi yalnız bırakmadılar. Mükem-
mel destek verdiler. Tebrik ediyorum, kutluyorum. 
Taraftarımızı da kutluyorum.”
Başantrenör Giovanni Guidetti
A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti de 
‘Tabii ki biz çok mutluyuz. Çünkü gerçekten çok 
önemli maçtı, gerçekten oyuncular kazanmak is-
tiyordu. Bizim oyuncularımıza çok teşekkür edi-
yorum. Bizim teknik ekibimiz, sağlık ekibimize çok 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Son 4-5 gündür sakatlanmaların da olduğuna işaret 
eden Guidetti, ancak bugün 14 oyuncunun tama-
mının hazır olduğunu belirterek, “Tekrar çok teşek-
kür ederim bizim takıma, çünkü maç çok zordu. 
Bizim için çok zor bir andı. Takım biraz yorgun, ama 
her zaman savaş var, her zaman çok agrasivite var. 
Çok odaklanma vardı bugün. Bizim oyuncularımıza 
çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Kaptan Eda Erdem Dündar
Maçın genelinde iyi olduklarını anlatan Takım 
Kaptanı Eda Erdem Dündar, “Adımızı ‘Final Four’a 
tekrardan yazdırdığımız için çok mutluyuz.” dedi.
Dündar, “İlk setten itibaren 15’inci sayılara kadar 
aslında biraz maçı, ritmimizi oturtmaya çalıştık. 
Sonrasında iyi servis atarak, bunun devamında da 
defanstan çıkan topları öldürmede de sorun yaşam-
adık.” diye konuştu.
Üçüncü sette biraz basit hataların çoğaldığına işaret 
eden Dündar, şunları söyledi:
“Bence geliştirdiğimiz en önemli özelliğimizden biri 
geriye düştüğümüzde ya da basit hata yaptığımızda, 

moralimiz biraz düştüğünde birbirimizi tekrardan 
ayağa kaldırabiliyoruz. Üçüncü sette de bunu 
yaşadık. Polonya çok iyi bir takım. İyi oyuncular var 
ve bu seviyede voleybol oynamayı çok iyi biliyorlar 
ve çok karşılaşıyoruz onlarlar.
İki takım da birbirini çok iyi biliyor. Ama bir daha 
güçlü, diri olan taraftık. Adımızı ‘Final Four’a 
tekrardan yazdırdığımız için çok mutluyuz.”
Seyircilerin desteği
Salonda maç için gerek Türkiye’den gelen gerek-
se Bulgaristan’daki soydaşlardan büyük destek al-
dıklarını açıklayan Dündar, “(Bu destek) inanılmaz 
etki ediyor. Zaten bir bu salonu olimpiyat elemelerini 
oynadığımız Apelrom’daki salona çok benzetiyoruz. 
Orayı da federasyonumuz kırmızı beyaz bayraklarla 
donatmıştı. Sanki evimizde oynuyormuş hissi vardı. 
Onlara çok çok teşekkür ediyoruz, çok iyilerdi, in-
anılmazlardı.” dedi.
Yarın Sırbistan’a geçeceklerini ve iki günlük ara ile 
mücadeleye devam edeceklerini anlatan Dündar, 
şunları söyledi:
“Çalışacağız, takımı iyi analiz etmeye çalışacağız. 
Bunun yanında kendi oyunumuzu, taktiğimizi 
oturtmak adına çalışmalar yapacağız. Ev sahibi eki-
ple oynayacağız büyük olasılıkla. Onlar çok güçlüler, 
seyirci desteği olacak arkalarında. Ama biz adımızı 
finale yazdırmak istiyoruz. Bizim için rakip değil, 
kendi oyunumuz önemli. İnşallah Sırbistan’a hazır 
olduğunuzu düşünüyoruz.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Filenin Sultanları’nı tebrik etti

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl 32. kez düzen-
lenen Avrupa Şampiyonası’nda 15. kez 
yer aldı. Romanya’da oynanan D Gru-
bu’nda mücadele eden milliler, ev sa-
hibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, 
Ukrayna ve Hollanda ile karşılaştı. Grup 
karşılaşmalarında sadece 1 set kaybeden 
A Milli Takım, namağlup son 16 turuna 
yükseldi.
Bulgaristan’a geçen milliler, son 16 
turunda Çekya’yı, çeyrek finalde ise 
Polonya’yı mağlup ederek son 4 takım 
arasına kaldı. Turnuvada yarı final ve 
final karşılaşmaları Sırbistan’ın başken-
ti Belgrad’da oynandı. “Filenin Sultan-
ları” yarı finalde son Avrupa Şampiyo-
nası finalinde karşılaştığı Sırbistan ile 
mücadele etti. Ay-yıldızlılar, ev sahibi 
konumundaki rakibine 3-1 mağlup oldu 
ve final şansını kaybetti.

Üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, üstün bir 
oyunla müsabakadan 3-0 üstün ayrıldı ve bronz madalyaya 
uzandı. Avrupa Şampiyonası’nda daha önce 2’şer kez ikincilik 
(2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) yaşayan A Milli Takım, 
3. kez bronz madalya alarak toplamda 5. kez kürsü gördü.
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Üç puan önemli ama 
rakibimiz Hollanda, o maça hazırlanacağız

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Güneş, rakibin 
gücünü bildiklerini, grupta puan alam-
adıklarını söyledi. Gol atma ihtimali de 
zor olan bir takım olduğunu aktaran 
Şenol Güneş, şöyle devam etti:
“Bizim için de üç puana ihtiyacımız olan 
bir maçtı, iyi başladık, hızlı başladık. 
Kaçan penaltıya rağmen iyi oynadık. 
Rakibin direnci 60. dakikaya kadar de-
vam edebiliyor, hızlı kontra atağa çıkan 
De Barra ile bunu kullanmaya çalışan 
bir takım. Zaman zaman o çıkışlara izin 
verdik. Onun dışında daha iyi oynadık, 
haliyle iyi oyuncularımız var, pozisyon-
ları bulduk. Bugün hatalarımıza rağmen 
6-7 yapabilirdik onu yapmadık. İlk yarı-
da gol gelseydi farkı bir düşüncemiz 
vardı. Bazı oyuncuları sahaya sürmey-
ebilirdik, skor erken gelmeyince bu 
değişiklileri yapmak zorunda kaldık. 
Giren oyuncular golleri attı. Oyuncu 
kalitemiz, oyuncu arzusu onlara üstün 
gelecekti, bu da sahaya yansıdı. 

Dinlenmesi gereken bazı oyuncularımız vardı onları din-
lendirmek istedik ama oyun olumsuz gidince sahaya koymak 
durumunda kaldık. Üç puan önemli ama rakibimiz bu değil Hol-
landa, o maça hazırlanacağız.”
Deneyimli teknik adam ilk 11’de sahaya çıkan bazı oyuncuların 
performanslarının eleştirilmesi hakkında ise şöyle konuştu:
“Hepsi bizim oyuncumuz bunlara şans vermek, görmek gerek. 
Onlar içinde en fazla olumsuz etkileneni Enes oldu. Çünkü penal-
tıyı atamadı. Suni çimde daha önce oynamıştı Andorra maçında, 
iyi de oynamıştı, orada da penaltı olmuştu atmıştı, burada atam-
adı. Oyun başındaki penaltı onu daha da zor duruma düşürdü. 
Bazı oyuncular karakterleri sebebiyle daha içine kapanık oluyor, 
bu da özgüven kaybını arttırıyor, baya sahada silik kaldı. Benim 
beklentimin de altında kaldı. Getafe’de koşan arayan, hücumda 
etkili olmasa bile rakibi rahatsız eden oyuncu coşkusu bugün 
onda yoktu. Diğer oyuncular elinden geleni gösterdiler, beceri-
sizlikleri yanlışları değerlendirilir. Efecan’ı beğendim, gayet iyi 
oynadı, görevini iyi yaptı. Tek tek oyuncuları muhakeme yapmak 
doğru değil, çünkü rakibimizin gücü de belli. Bazı oyuncular 
oyun içinde daha çok yapabilirdi. Bunlar eksikti ama ne kadar 
istekli olursa olun, rakibin gücü oranında konsantrasyon düşüp 
çıkabiliyor.”

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık’ı 3-0 
mağlup eden A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Güneş, üç puanın önemli olduğunu ama daha 

önemlisinin Hollanda ile oynanacak maç olduğunu söyledi.
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