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BAŞKANDAN

ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

“İNSAN YAŞADIĞI SÜRECE HAYAT
SÜPRİZLERLE DOLUDUR. HAZIR
OLUNMALIDIR.”
Dünyada insan başına gelebilecek her
şeye karşı hazırlıklı olabilirse, hayatta istediklerimize her zaman kavuşmamanın verdiği üzüntüler, sebep olduğu talihsizlikler
(bahtsızlıklar) çok azalmış olur. Çünkü
talihsizliklerin çoğu hayal kırıklığından
doğmaktadır. Herhangi bir şeyi hayal
ediyoruz. Olacağını umuyoruz, hatta bazen daha da ileri giderek bu umudu yarın
gerçekleşecekmiş gibi düşünerek kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Olmayınca, bizim
aklımıza gelmeyen çeşitli sebeplerden
dolayı umudumuz gerçekleşmeyince;
düştüğümüz çukur, çektiğimiz acı,
kaldığımız yalnızlık daha da derin oluyor. Bu çukurlar hayatın acılarını, yeni
umutsuzlukların temel taşını teşkil ediyor. Hayatı sevmemize, geleceğe umutla
bakmamıza engel oluyor. Hâlbuki olacaklardan çok, olmayacaklara karşı hazırlıklı
bulunabilsek uğramamız muhtemel olan
hayal kırıklıklarından kendimizi bir dereceye kadar da olsa koruyabiliriz. Bu da
dünyada olup biten olayların daima kendi
isteğimizin doğrultusunda olmayacağını
peşin, peşin kabul etmeye kendimizi
alıştırmamızla mümkün olur.
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Mesela;
Gün gelir işimiz bozulabilir. Maddi sıkıntılar içinde olabiliriz. Çocuğumuz okula gidiyordur, başarılı olmayabilir. Evleneceksiniz, hayırlı bir
yola adım atmak istiyorsunuz. Karşınızdaki kişiye güvenmek ihtiyacı
duyabilirsiniz. Karşınızdaki kimliğini saklamıştır. İkiyüzlü davranışlarda bulunarak sizi elde edinceye kadar kılıktan kılığa girer, sizin hoşunuza gidecek sözler söylenir, size göre davranışlar ayarlanır. Hayırlı yola
yalanlarla başlanır, hayırsız adımlar atılır. Gün gelir seviyorum zannedilen o ikiyüzlü insanla hayat birleştirilir. Kişiler nihayet birbirlerini
elde etmişlerdir. Nikâh akdi yapılmıştır. Bundan sonra gerçek yüzler
ortaya konulabilir. Erkek; evdeki garanti, nasıl olsa benim dışarıda
yaptıklarımı göremez istediğimi yaparım düşüncesine sahiptir ve ihanetlerle yoluna devam eder. Kadın; nasıl olsa bana bakmak zorunda istediğimi yaparım düşüncesindedir. Ve erkeğin tabir-i caizse burnundan
getirir.
Aileler çocuklarını evlendireceklerdir. Evleninceye kadar karşılıklı
kendi hatalarını göstermezler. Birbirlerine şirin davranırlar erkek tarafı
kızı alıncaya kadar yağcılık yapar, kız tarafı kızı verinceye kadar yağcılık
yapar. Erkek tarafı için kız alınıncaya kadar kendi kızları konumundadır. Kız tarafı içinde erkek onların oğlu gibidir. Aslında hepsi yalandır, riyadır.
Çocuklar evlenince biri elkızıdır, diğeri eloğludur. Erkek tarafında özellikle kadın yani ana “Aman ha oğlum elkızına yüz verme sonra tepene
çıkar, indiremezsin” der. Kız tarafında da durum bundan farksızdır.
“Aman ha kızım eloğluna yüz verme istediğini yaptır, başta nasıl yaparsan sonu da öyle gelir derler.” Evlendirme aşamasında ederler vezir, evlendirdikten sonra ederler rezil.
Ana- babalar düşünse kendilerinin de bir eloğlu, bir elkızı olduklarını
görürler. Çocuklarının mutlulukları için çaba sarf ederler. Bir de kaynana vardır ki evlere şenliktir. Zamanında bana yaptılar ben de gelene yapacağım der geçerler. Kaynana tek taraflı değildir iki tarafta da
aynıdır.
Hiç ummadığınız bir şekilde iftiraya uğramışsınızdır. İnsanlar moralinizi bozabilirler.
Arkadaş edinirsin, dost zannedersin güvenmek ihtiyacı duyar sırrını
anlatırsın. Sır diye anlattığın insanların ağzında sakız olmuş çiğnenmektedir. Arkadaşım diye yardım eder, canından, malından, zamanından
verirsin sana ihanet eder arkandan hançerler. Farkına varamazsın arkadaş zannedersin çünkü ihanet beklemezsin.
Bunların hepsi önemli bir problem olarak karşınıza çıkar tabii... Fakat
bunların hiçbirisi önemli değildir, olabilir. Düşmanlarınıza sırtınızı
dönmezsiniz fakat dost bildiğinize de sırtınızı dönmeyin. Dostlarınıza
değil, dost zannettiklerinize dikkat edin. “Dost bildiğinize dikkat edin,
düşmana gerek kalmaz.”
Bu olaydan da anlaşılacağı gibi arkadaş ve dost seçerken ne kadar dikkatli olmamız gerektiği ortadadır. Dostunuzu iyi seçer tedbir alırsanız
kendinize yapılacak ihanetleri önlemiş olursunuz.
İnsanlara gerçek yüzünüzü gösterin darılırsa darılsınlar, olmazsa olmasın. Hiç olmazsa hayatınız zindan olmaktan kurtulur.
Problemlerin altında yatan en önemli sorun şudur: “Başkaları ne diyecek endişesi ve korkularıdır. ”Kim ne derse desin hak bildiğin doğru yolda yürü, kendimizi hep elalem ne der sözüne uydurmuşuz. Her
işimizi her davranışımızı kısaca her şeyimizi başkalarının sözüne göre
ayarlamışız. Bu endişe önümüzde açılması mümkün olmayan bir kâf
dağı ve engeller yumağı gibidir. Kafdağı kadar engelleri yaratanın hak
yoluna girmekle ve doğru bildiklerimizi yaparak aşabiliriz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına
ulaşacağımızı düşünüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına
ulaşacağımızı düşünüyoruz. Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye’yi üretim,
ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Dünyanın oldukça sancılı geçen 2 yılın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini artık daha
ümitvar bir şekilde sürdürdüğünü belirten Erdoğan, başta sağlık, ulaşım, eğitim ve ticaret olmak üzere birçok alanda
kademeli normalleşme adımlarının atılmaya başlandığının görüldüğünü ifade etti.
Erdoğan, küresel ekonominin geçen sene yaşadığı daralma sonrasında tekrar eski ritmine kavuşmaya başladığını, üretim ve ihracatın arttığını, insan hareketliliğinin yeniden başlamasıyla turizmde de hızlı bir toparlanmaya şahit olunduğunu dile getirdi.
“Hedeflerimiz çerçevesinde politikalar üretiyor ve yürütüyoruz”
Aşılamada ve tedavi yöntemlerinde kazanılacak mevziye bağlı olarak bundan sonraki sürecin çok hızlı gelişeceğine
inandıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
“Ancak insanlık salgının sağlık boyutuna dair meseleleri çözdükçe bu sefer salgın kaynaklı farklı sorunlarla yüz yüze
geliyor. Küresel enflasyon, tıpkı geçen seneki ekonomik durgunluk gibi bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu en
ciddi sorundur. Tedarik zincirlerinde meydana gelen kırılma sebebiyle boş kalan raflar da yine bu döneme damga vuran gerçeklerden biridir. Temel gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar, salgının en fazla mağdur ettiği toplum
kesimlerinin yükünü daha da ağırlaştırıyor. Bu durum, özellikle Batı ülkelerinde ırkçılığın, İslam düşmanlığının ve
yabancı karşıtlığının da artmasına yol açıyor. Ekonomimizi, insanımızı ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı da etkileyen
bu tehditler karşısında Türkiye olarak kendi önceliklerimiz, kendi çıkarlarımız ve hedeflerimiz çerçevesinde politikalar
üretiyor ve yürütüyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl salgın dolayısıyla birçok gelişmiş ülkenin aldığı sert tedbirlerle ekonomide kontak
kapattığını ancak kendilerinin böyle bir yola başvurmadıklarına işaret ederek, bir taraftan salgın tedbirlerine riayet
ederken diğer taraftan da stratejik sektörler başta olmak üzere üretim süreçlerini devam ettirdiklerini belirtti.
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KAPAK KONUSU

Cumhuriyetin kurucusu
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
ebedi istirahatgahı olan

Cumhuriyetin
98’inci yılında
Anıtkabir’de ziyaretçi
yoğunluğu yaşandı
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Anıtkabir,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla
ziyaretçi akınına uğradı.
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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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ÖZEL HABER

Samsun Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI’nın
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ Kutlama Mesajı

Samsun Valisi sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Samsun Valisi DAĞLI, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
mesajında şunları söyledi; “Asırlar boyu bağımsızlık
uğruna büyük mücadeleler vermiş ve muhteşem zaferler
kazanmış Aziz Milletimizin yeniden dirilişinin simgesi
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü
kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da
başlayan Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının
ardından Büyük Önder Atatürk’ün, “Türk Milleti’nin
tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir”
sözleriyle ifade ettiği yönetim şeklinin kabulü ile milletimizin gücü ve demokrasiye olan inancı tüm dünyaya
ilan edilmiştir.
Şanlı tarihimizdeki gurur tablolarından biri olan Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı’ndaki istiklal sevgisini, milli
irade kavramına dönüştüren en kıymetli değerdir. Bu
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değer, Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği ekonomik alandan sosyal alana, siyasal hayattan eğitim alanına kadar birçok yeniliğe zemin hazırlamıştır.
Kurduğu devletlerin tamamında bağımsızlığa, adalete
ve vicdan hürriyetine büyük önem veren Türk Milleti,
eşi benzeri olmayan fedakârlık ve mücadele sonucu
temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de
aynı çizgiyi muhafaza etmiştir.
Cumhuriyeti korumak, kollamak ve sonsuza dek yaşatmak bizlerin yegâne görevidir. Geleceğin teminatı olan
gençlerimiz, milli iradenin anlam ve önemini kavrayarak cumhuriyetin ilelebet muhafazasının güvencesidir.
Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak
üzere İstiklal Savaşı kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla
anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutlayarak
Samsunlu hemşehrilerime sağlık, huzur ve esenlikler
diliyorum.”

ÖZEL HABER
Samsun Valisi Sn. Doç. Dr. Zülkif DAĞLI Kimdir?
1966 yılında Antalya’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamlamasının ardından, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında
Uşak İli Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Ardından, 1993-1995 yılları arası Isparta Yenişarbademli Kaymakamı, 1995-1997 yılları arası Siirt Baykan
Kaymakamı, 1997-1998 yılları arasında Çorum Bayat
Kaymakamı, 1999-2002 yılları arasında Ardahan Vali
Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
2002-2006 yılları arasında Kastamonu Vali Yardımcısı görevindeyken, geçici görevli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanlığı ile D.P.T. Bölgesel
Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünde Avrupa
Birliği Mali Yardımları alanında çalıştı. 2006-2007 yıllarında Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi ve ardından 2008 yılında Isparta Vali Yardımcılığı
görevini yürüttü. 2009-2016 yılları arasında İzmir Vali
Yardımcısı iken Adnan Menderes Havalimanı Mülki
İdare Amirliği ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı görevlerini ifa etmiş olan Doç. Dr. Zülkif
DAĞLI, 20.09.2016 ile 17.06.2020 tarihleri arasında
Düzce Valiliği görevini yürütmüştür.

Büyükşehir Modeli ile Yerel Kamusal Hizmetlerin İl
Sınırlarına Kadar Genişlemesinin Etkileri: Kocaeli ve
Sakarya Örneği” isimli tez konusu ile doktora eğitimini tamamladı. 18.11.2020 tarihinde Kamu Yönetimi
alanında Doçent unvanını aldı.
15.08.1999 tarihinde askerlik görevini tamamladı.
09.11.1990- 08.11.1991 tarihleri arasında 1 yıl İngiltere’de bulundu. Havacılık güvenliği, yerel yönetimler, bağımlılıkla mücadele, sosyal yardımların etkinlik
ve verimliliği konularında ulusal ve uluslararası proje
ve çalışmalarda aktif rol aldı. Kamu Yönetimi bilimi
alanında Kırsal Kalkınma, Kentsel Politikalar, Kamu
Politikaları, Katılım ve Yönetişim alanlarında çalışmalar yaptı. Bu kapsamda Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığının İşlevi; Türk Kamu Yönetim Kültürü Üzerine Değerlendirmeler; Türk Yönetim Tarihi; Tarım
Arazilerinin Korunması; Yerel Yönetimlerin Kadınların Toplumsal ve Siyasal Hayata Katılımını Özendirici İşlevleri; Kamu Politikası Bağlamında Bağımlılıkla
Mücadele; Bağımlılıkla Mücadele Politikasına İlişkin
Muhtarların Algıları ve Rolleri; Bağımlılıkla Mücadele
Politikasında Din Görevlilerinin Rolü; Zekâ Oyunlarının Oyun Bağımlılığı ile Mücadeledeki Rolü; Nargile Bağımlılığı ile Mücadele; Bir Kamu Hizmeti Olarak
Sosyal Kalkınma Projeleri; Göç ve Göçmenlerin Sorunlarının Çözümü; Sürdürülebilir Turizm; Sağlık Turizmi Politikası; Doğa Turizmi ve Mobil Uygulamalar
vb. konularda çeşitli makale, kitap bölümü ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca 2018 yılında “Yeni Büyükşehir Modeli ve İl Sınırlarına Kadar Genişleyen Yerel
Kamusal Hizmetler-Kocaeli ve Sakarya Örneği” isimli
bir kitabı yayınlanmıştır.

Kaymakamlık tezi olarak, İngiltere’de Yerel Yönetimlerin Yapısı ve İşleyişi konusunu çalıştı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi
bölümünde “Türkiye’de Merkezi Yönetimin Yerel Yönetimler Üzerindeki Denetimi” isimli tez konusuyla birinci yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında
T.O.D.A.İ.E. Kamu Yönetimi Uzmanlık Programında
“Türkiye’de Yerel Yönetim Birlikleri’nin Yapısı, Fonksiyonları ve Çalışmaları” konusundaki çalışmasıyla ikin09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Resmî Gazetede
ci yüksek lisansını tamamladı. 2004 yılında ATAUM yayımlanan atama kararıyla Samsun Valiliği görevine
Avrupa Birliği Uzmanlığını bitirdi. 2018 yılında An- atanmış olan Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, evli ve üç çocuk
kara Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.
alanında “6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş
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DÜNYA

ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı
748 bin 630’a çıktı
ABD’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1463
artışla 748 bin 630’a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD’de virüs tespit edilenlerin sayısı
79 bin 145 artışla 46 milyon 172 bin 312’ye
çıktı.
Virüs nedeniyle son 24 saatte 1463 kişinin
hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can
kaybı sayısı 748 bin 630’a yükseldi.
California 4 milyon 936 bini aşkın vakayla
ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti

4 milyon 247 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. 72 bini aşkın can kaybıyla California ilk sırada yer alırken bu rakam Teksas’ta 71 bini, Florida’da 59 bini geçti.
ABD’de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş
ve üzeri nüfusun yüzde 78,2’sine en az bir doz, yüzde 67,9’una ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların
yüzde 10,3’üne ise takviye dozu yapıldı.

SİMGE DERGİ
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BAKIŞ AÇISI
ARABİSTAN YARIMADASINDA TERÖR SEVİCİ BİR
ÜLKE: KATAR

Prof Dr.
Berkan YAŞAR
Yazar

Dünya’da istikrar ve huzurun devamında bil- üzere bölgede gerekse dünyanın huzur ve
hassa Orta-Doğu ve Basra Körfezinde huzurun istikrarını bozan tüm bu yasa dışı oluşumdevamında başta Suudi Arabistan olmak üzere lara parasal ve lojistik destek sağladığını
diğer körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emir- açıklamıştır.
likleri, Bahreyn ile Mısır Devleti ittifakında Orta-Doğunun en büyük ve Katara ait finans
bu dört ülke; Katar Devletinin terör örgütler- kuruluşları olan; Qatar National Bank ile Doha
inden başta El-Kaide ile; Birleşmiş M illetler Bank, terör örgütlerine aktarılan fonların
Güvenlik Konseyinin terör listesindeki diğer kolaylaştırılmasından dolayı Katar; İngiltere
yasa dışı İslami radikal oluşumlara parasal ve tarafından suçlanmaktadırlar.
lojistik destekte bulunmasından dolayı Katara Katar’ın terör örgütlerine yakınlığı ve onları
5.haziran.2017 tarihinde; ekonomik, diploma- finanse ettiği göz önüne getirildiğinde başta
tik ve seyahat alanında tedbirler uygulamaya Arabistan olmak üzere diğer körfez ülkeleri
başladılar. Bu ittifakta Suudi Veliahdı Prens Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn gerekSalmanın terör konusundaki hassasiyeti dik- se Mısırın 5.Haziran 2017 tarihinde Katar’a
kat çekmiştir.
uygulandıkları ekonomik, politik ve seyahat
Ancak Katara uygulanan bu yaptırım- yaptırımlarının haklılığı gözler önüne serillar; Amerika gibi süper güçlerin Katardan mektedir.
sağladıkları menfaatler dolayısıyla yaptırımlar Suudi Arabistan Veliahttı Prens Salman; ornedeniyle çok zor bir duruma düşen Katarın ta-doğu ve körfezde istikrar ve huzurun sağlkara ve hava sınırı üzerinde uygulanan bu anmasında büyük bir gayret göstermiştir.
ambargodan Katarın kurtarılması için süper Dünya her ne kadar Washington Post yazarı
ülkeler tarafından Katara yaptırım uygulayan Cemal Kaşıkçının öldürülmesi olayında Prens
bu 4 ülke ikna edilerek;3 sene süren ambargo Salmanı sorumlu tutmaya çalışmışsa da kakaldırıldı.
naatimce gerçeklerle bağdaşmamaktadır.
Bu yaptırımların kaldırılmasında yaptırım Cemal Kaşıkçının Washington Post Gazeiçin ittifak kuran ülkelerin Doha’daki Türk tesindeki yazıları analiz edildiğinde Suudi Araaskeri üssünün de kaldırılması şartlarından bistan ve çevrede huzur ve istikrarı bozmak
bir tanesiydi. Fakat DOHA asla bu şartı kabul halkı iç isyana taşımak ve iç kargaşa çıkarma
etmeyerek Türk askeri üssünün kırmızı çizgisi eğilimini göstermektedir. Zaten tüm dünyada
olduğunu Suudi Arabistan ve Birleşik Ülkeler- bir ülkenin mevcut anayasal düzenini ortadan
ine Türk üssünden vazgeçmeyeceğini ısrar ve kaldırmak ve iç kargaşa çıkarmaya teşebbüs etkararlılıkla bildirdi.
menin ağır yasaları vardır.
İngiltere medyasından TIMES gazetesine göre Örneğin Dünyanın enerji ihtiyacının karşılKatar; El-Kaide’nin bir kolu olan El-Nusra anmasında önde gelen petrol üreticisi ve Araterör örgütüne yüz milyonlarca dolarlık fon bistan Yarım Adasının en büyük ülkesi olan
aktarmıştır. Londra’daki Yüksek Mahkeme; Suudi Arabistan da istikrarın bozulması; tüm
Katar’ın Suriye’deki Katar Emirinin bizzat körfez ülkeleri ile orta-doğuyu etkisi altına
denetimindeki finans ağırlıklı ofisi; Suriye’de alacak önemli bir durumdur. Böyle bir durum
İslami terör örgütü El-Nusra Cephesine mi- Orta-Doğu coğrafyasında gerekse körfezde
lyonlarca doları fonlayarak teröre desteğini büyük terör olaylarını meydana getirecek düngerçekleştirmiştir. Ve yine Londra’daki Yüksek yanın enerji ihtiyacını karşılayan Suudi AraMahkeme; bahsi geçen ofisin Katar Emirine bistan petrol üretiminde minimum seviyelere
bağlı olarak teröre destek faaliyetlerini Katar- inerek böyle bir durum ise; dünyada bir petrol
lı iş adamları vasıtasıyla gerçekleştirmektedir krizinin doğmasına neden olacaktır.
şeklinde görüş bildirmiştir.
Obama döneminde başkan yardımcısı ve
bugün ABD’nin Devlet Başkanı olan Joe Biden
16 Nisan 2016 yılında Washington’da yapılan
dünya güvenliğinde terörizm konulu 50 ülkenin katıldığı küresel toplantıda; Katar’ın (Devamı www.simgedergi.com sitesinde)
radikal cihatçı İslami örgütlerden El- Kaide,
El-Nusra, Hizbullah, İhvan ve Hamas olmak
SİMGE DERGİ
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İtalyan basınından G20 Liderler Zirvesi
değerlendirmesi: Erdoğan zirvenin kazananı

AA muhabiri, Roma’da 30-31 Ekim’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından İtalyan basınında zirveye
dair öne çıkan değerlendirmeleri derledi.
Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera, zirveye katılan liderleri değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Tüm sıcak dosyaların aranan ismi” başlığını attı.
Gazete, zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan’ı görmek istediğine dikkati çekerek, “Ev sahibiyle beraber G20’nin
diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı.” ifadesini kullandı. “Eğer bu
G20’nin bir ‘galibi’ varsa büyük ihtimalle Erdoğan’dır”
La Verita gazetesinde çıkan haberde de “Eğer bu G20’nin bir ‘galibi’ varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan’dır.
Abartılı bir değerlendirme mi? Muhtemelen değil. Roma’daki zirvede Türk Cumhurbaşkanı üç etkenden avantaj
sağladı: ABD Başkanı Joe Biden’ın hem uluslararası hem de ülkesinde siyasi zayıflığı, Çin-Rusya ekseninin bu zirveye katılmaması sayesinde Erdoğan manevra alanına sahip oldu, üçüncüsü de bazı kritik noktalarda merkezi rol
oynadığını öne çıkartması oldu.” değerlendirmesi yapıldı.
SİMGE DERGİ
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İtalyan basınında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roma’da geçen hafta sonu
düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin “kazananı” olduğu yorumları yapıldı.

“Bu G20 Zirvesi, Erdoğan için başarılı geçti. O gerçek bir kazanan”
Zirveye ilişkin Il Messaggero gazetesinde çıkan haberde de İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin beyanatlarıyla gerilen Türkiye-İtalya ilişkilerinin, Draghi ve Erdoğan’ın zirve kapsamında ikili görüşmesiyle yumuşadığı belirtildi.
Gazetede, bu krizin geçmişte kaldığına işaret edilerek, “Onarmak gerekiyordu, öyle de oldu.” ifadesi yer aldı.
“Affariitaliani” isimli internet haber sitesinde “Bu G20 Zirvesi, Erdoğan için başarılı geçti. O gerçek bir kazanan.”
değerlendirmesi yapıldı.
Haberde, ev sahibi Draghi’nin zirve boyunca bazı sonuçlar elde ettiğini ancak buna Rusya ve Çin’i dahil edemediği
kaydedilerek, bu zirvenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için “kötü” geçtiği bildirildi.

SİMGE DERGİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20’de yoğun diplomasi
trafiği yürüttü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan G20 Liderler
Zirvesi boyunca çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı
Charles Michel ile görüştü
Liderler Zirvesi’nin ilk gününde aile fotoğrafı
çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
daha sonra “Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık”
temalı özel oturumda yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın
başkenti Roma’da yapılan G20 Liderler Zirvesi boyunca ABD,
Fransa, Endonezya, Almanya, İtalya ve Hollanda ile AB liderleriyle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’de dünya liderleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron bir araya geldi
SİMGE DERGİ
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Oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan
Başbakanı Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres
ile bir süre ayaküstü sohbet eden Erdoğan, oturumun ardından da ikili görüşmelere başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir
araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer aldığı görüşme, 30 dakika sürdü.

GÜNCEL - ÖZEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20’de
yoğun diplomasi trafiği yürüttü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan G20 Liderler
Zirvesi boyunca çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler sonrası Erdoğan, eşi Emine
Erdoğan ile G20 Liderler Zirvesine ev
sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı
Sergio Mattarella’nın, liderler ve eşleri
onuruna verdiği akşam yemeğine
katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leyen’i kabulünün ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi kabul etti.
Yarım saat süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da hazır bulundu.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım saat süren görüşmenin ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
SİMGE DERGİ
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD ile)
‘PKK/PYD/YPG, FETÖ ve S-400’ konularını ele
alacak bir çalışma grubu kuracağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin teklifi üzerine ABD ile PKK/PYD/
YPG, FETÖ ve S-400 konularının ele alınacağı bir çalışma grubu kurulacağını
söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2022 yılı bütçesinin
sunumunu yaptı.
Türkiye’nin ABD yönetimiyle temaslarını
sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı
Joe Biden ile geçen pazar yaptığı görüşmenin
yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti.
ABD’nin PKK/PYD/YPG’yle iş birliği,
FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve S-400 bağlantılı
yaptırımlara ilişkin tutumunun müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını dile getiren Çavuşoğlu,
“Sayın Cumhurbaşkanı’mız bunları açıklıkla bu görüşmede vurguladı. Bu konuları ele
alacak bir çalışma grubu kuracağız. Daha önce
de ABD’ye böyle bir teklifte bulunduğumuzu
söylemiştik, şimdi de bu teklif ABD tarafından,
Biden tarafından geldi.” dedi.
Çavuşoğlu, çalışma grubunun oluşturulması ve
ele alınacak konularla ilgili kurum ve bakanlıkların çalışmaları yürüttüğünü de belirtti.
“Yurtta barışın dünyada barıştan geçtiğinin
farkındayız”

SİMGE DERGİ
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2021’in uluslararası siyasi konjonktür
bakımından yoğun gündemli bir yıl olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Afganistan, Orta
Doğu, Balkanlar, Afrika ve Asya’da önemli
gelişmeler yaşandığını ifade etti.
Çavuşoğlu, küresel manzaraya güvensizlik ortamının hakim olmaya devam ettiğini söyleyerek, artan güç mücadelesi ve rekabetin kurallara dayalı ilişkiler düzenini tehdit ettiğini dile
getirdi.
Kısa vadeli çıkarlara dayalı yaklaşımın yaygınlık kazandığına işaret eden Çavuşoğlu, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınının da mevcut
zaafları, adaletsizlikleri, iş birliği konusundaki
eksiklikleri iyice belirginleştirdiğini vurguladı.
Çavuşoğlu, tüm ülkelerin dış politikalarını çok
kutuplu ve değişken dünya düzenine uyarlamaya çalıştığına dikkati çekti.
G20 zirvesinde de bu eğilimleri gördüklerini
ve bunlara ortak çözümler bulma imkanlarını
değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikasıyla
adımlarını sağlam attığını belirtti.

GÜNCEL

Prof. Dr. Yiyit: 3. dozları vakti geldiğinde uygularsak
Kovid’in hayatımızdaki yerini yavaş yavaş küçülteceğiz
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr.
Yiyit, “3. dozları vakti geldiğinde iyi bir şekilde uygulayabilirsek Kovid’in
hayatımızdaki yerini yavaş yavaş küçülteceğiz, hatta yok edeceğiz gibi duruyor.”
dedi.

İstanbul’da, mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanmaya
başlandı.
İkinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay
kadar süre geçmiş 60 yaş üstü vatandaşlar,
18-60 yaş arasındaki kronik hastalığı olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar bugünden
itibaren hatırlatma dozu yaptırabiliyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir
Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof.
Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Türkiye’nin dünyada aşıya ulaşımda en şanslı ülkelerden biri olduğunu
ve çok ciddi aşı temin ettiğini söyledi.
18 yaş üstü vatandaşların neredeyse yüzde
90’ının ilk doz aşısını yaptırdığını, ikinci
doz aşılanmanın da yüzde 80’e doğru yaklaştığını aktaran Yiyit, bunun büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi.
Bu büyük kazanımın sağladığı faydalardan
bahseden Yiyit, şu an günde 30 bin pozitif
vaka çıktığını, bunun yoğun bakım ve servis yataklarına yansımasının aşı sayesinde
minimalize edilebildiğini, geçmiş dalgalar-

da 30 binli rakamlarda bütün hastaneler
dolarken şu an bu durumun söz konusu
olmadığını ifade etti.
Prof. Dr. Yiyit, ölüm sayılarının da
düşürülmesi gerektiğini belirterek, “Çünkü
aşısız ve aşı takvimini tamamlamamış grubun içinden her gün ciddi bir kaybımız
çıkıyor. O yüzden aşısız ya da aşı takvimini
tamamlamamış grubumuzu ne kadar hızlı
düşürebilirsek o kadar avantajlı hale geleceğiz.” dedi.
Aşıların belli bir süre koruduğunu, aşı
olanlarda bir süre sonra antikor seviyesi
düştüğü için yapılan aşının avantajının da
kaybolmaya başladığını anlatan Yiyit, şöyle
devam etti:
“Bu kadar kazanımı kaybetmeme adına
artık antikorları düşenlerin antikorlarını
tekrar yükseltme zamanı. Bunu SinoVac
için yapmıştık, hatırlatma dozuyla tekrar
antikorlarını yükselttik. mRNA aşısı olanların da belli bir zamandan sonra antikorlarının düşebileceğini hep öngörmüştük
ama ne zaman olacağına dair bir fikrimiz
yoktu. Bizden önce aşılamaya başlayan
ülkeler bizden önce bunu yaşadı.
SİMGE DERGİ
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Hizmet İhracatçıları,
150 milyar dolarlık hedef için bir araya geldi
Orta vadede 150 milyar dolarlık ihracat hedefleyen Hizmet İhracatçıları Birliği, bünyesindeki
10 alt sektörün ihracat potansiyelini ortaya çıkarmak için yapılacak strateji toplantılarının
ilkini gerçekleştirdi.
Hizmet İhracatçıları
Birliği (HİB), orta
vadedeki 150 milyar dolarlık ihracat
hedefi için strateji
toplantılarının ilkini
gerçekleştirdi.
Birlikten yapılan
açıklamaya göre, HİB,
Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir
büyümesinin lokomotifi olan hizmetler
sektöründe ihracatın
artması ve sektörlerin
gelişmesi amacıyla
2018 yılında kurularak 2 bini aşkın üyeye
ulaştı.
2019 yılında 64,4
milyar dolar, salgının
başta hizmet olmak
üzere tüm sektörleri
olumsuz etkilediği
2020 yılında ise 34,8
milyar dolar ihracat
gerçekleştiren ve 10
milyar dolar cari fazla
veren hizmetler sektörü, HİB’in önderliğinde potansiyeline
daha hızlı şekilde
ulaşacak.
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HİB bünyesindeki 10 alt sektörün ihracat potansiyelini ortaya çıkarmak için
yapılacak strateji toplantılarının ilki, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet
Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Hizmet Sektör Konsey Başkanı Ahmet Akbalık, HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Sektör Başkanı Ozan Nalcıoğlu, HİB Genel Sekreteri Fatih Özer ve sektör
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. - “Yazılımdaki fırsatı kaçırmayalım”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, yazılım ve bilişim sektörünün yarattığı katma değer ve ülke için öneminin farkında olduklarını belirterek, “Bakanlık
olarak hizmet ihracatı stratejik bir öneme sahip, her bir alt sektör için ayrı ayrı
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yazılım ve bilişim sektörünü de geliştirmek için
gereken çalışmaları yapıyoruz.” ifadesini kullandı.
Sektörün çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve dinamiklerinin çok hızlı şekilde
değiştiğini ifade eden Öztelli, sektörün ihtiyaçlarını hızlıca tespit edip destekleri
hızlı bir şekilde devreye sokabilmenin ve sektörün hızına yetişebilmenin önemini vurguladı. TİM Hizmet Sektör Konsey Başkanı Ahmet Akbalık da, Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusun büyük bir avantaj olduğunu belirterek, “Sanayide robotik dönüşümü kaçırdık ama yazılımdaki fırsatı kaçırmayalım. Kuluçka
merkezleriyle, doğru teşviklerle yeni girişimler ortaya çıkarabiliriz. Üstelik
firmalarımızın kullandığı yazılımlar stratejik öneme sahip ve maalesef birçoğu
yurt dışı menşeli. Bu durumu tersine çevirmek mümkün.” ifadelerini kullandı.
Birlik bünyesindeki eğitim hizmetleri, eğlence ve kültür hizmetleri, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, liman
işletmeciliği ve yer hizmetleri, yazılım ve bilişim hizmetleri, yolcu taşımacılığı
hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, diğer iş hizmetleri sektörlerinin
detaylı bir şekilde analizlerini yaptırdıklarını ifade eden Akbalık, yaklaşık 1 yıldır
çok detaylı bir araştırma üzerine çalıştıklarını aktardı.

KÜLTÜR - SANAT

Hierapolis’te Helenistik döneme ait iki ev kalıntısı
bulundu

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’nde bu sene yapılan kazı
çalışmalarında, kentin kuruluş yıllarına ait olduğu belirtilen 2 ev kalıntısına ulaşıldı.

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes
tarafından kurulan Hierapolis Antik Kenti’nde 1957’de
başlayan kazı çalışmaları, Salento Üniversitesinden Prof.
Dr. Grazia Semeraro başkanlığında devam ediyor.
Alandaki çalışmalara, Salento, Messina, Floransa, Pamukkale ve Amasya üniversitelerinden arkeolog, restoratör ve
mimarların yer aldığı 30 kişilik ekip katılıyor. Bu yıl Apollon Kutsal Alanı, Anıtsal Çeşme ve tiyatronun yakınındaki evler ile toplu mezar alanı gibi birçok noktada kazı ve
restorasyon sürdürülüyor. Prof. Dr. Semeraro, AA muhabirine, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği antik tiyatro ve Aziz Philippus Kutsal Alanı’ndaki başlıca anıtlara
kapsamlı bakım çalışması yaptıklarını söyledi.
Yaşanan depremlere rağmen Antik Çağ insanının Hierapolis Antik Kenti ve Lykos Vadisi’nden vazgeçmediğini
belirten Semeraro, insanların bölgede depreme dayanıklı
yeni anıtlar inşa etmeyi sürdürdüğünü anlattı. Orta Çağ
zamanında kentin kırsal bir yerleşim yeri ve zeytin yağı
üretim merkezi olduğunu ele geçirdikleri yuvarlak değirmen taşından belirlediklerini kaydeden Semeraro, Hierapolis’te insanların o dönemde zeytinyağı üretimine
devam ettiğini ve kentin ziraat için önemli bir merkez
olduğunu dile getirdi.
Kentin kuzey bölgesinde, büyük agora ve Hierapolis’in
ikinci tiyatrosunun yakınındaki kazı alanında önemli
buluntularla karşılaştıklarını belirten Semeraro, sözlerini

şöyle sürdürdü:
“Buluntular Helenistik döneme ait. Evlerin Hierapolis’in
kurulduğu yıllara ait olduğunu düşünüyoruz. Büyük ve
gerçekten önemli 2 bina kalıntısı bulduk. Ufak evlerin 4-7 kişilik olduğunu tahmin ediyoruz. Bu yapı, tüm
alanın toplu mezar olarak kullanıldığı Bizans dönemi
tabakalarıyla kaplanmıştır. Ayrıca Hierapolis’te üretilen
ve bu olağanüstü kentteki günlük yaşamın incelikli bir
tanıklığını temsil eden güzel kabartma figürlü seramikler,
sikke, kandiller ve sırlı vazolar gibi birçok küçük obje
bulduk.”

Kazılarda antik kentte ulaştıkları buluntular hakkında bilgi veren Semeraro, şunları kaydetti:
“Kentin en eski ve daha az bilinen evrelerinden, özellikle Helenistik zamana tarihlendiğini düşündüğümüz
çok ilginç veriler elde ettik. Bu dönem Hierapolis’in
Seleukoslar veya Attaloslar tarafından kurulduğu
zamana tekabül ediyor. Her iki hükümdar ailesi de
Büyük İskender’in generallerinin soyundan gelmektedir. Ayrıca Anıtsal Çeşme Alanı’nda, tarihlemesi
milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanan bloklardan
oluşan heybetli bir duvar da bulduk. Anıtsal bir
yapıyla ilişkili olan büyük bir traverten blok kısa bir
uzunlukta, mevcut toprak seviyesinden hatırı sayılır
bir derinlikte tespit edildi.”
SİMGE DERGİ
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EKONOMİ

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve
mamulleri ihracatı 7 milyar doları aştı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu
Başkanı Mahsum Altunkaya, sektörün yılın 10 ayında 7 milyar 319 milyon 641 bin dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.
Bu oranın yüzde
32,2’lik kısmı olan
2 milyar 356 milyon 866 bin dolarını
Güneydoğu Anadolu Bölgesi karşılıyor.”
ifadelerini kullandı.
Altunkaya, sektörün
Türkiye geneli ekim
ayı ihracatının ise
903 milyon 561 bin
dolar olduğunu aktardı.
En fazla ihracatın
Orta Doğu ülkelerine yapıldığını kaydeden
Altunkaya,
ihracatçıların tüketicilerin ihtiyaç ve
taleplerini yakından
izleyerek yeniliklerle yeni avantajlar da
sağlayabileceklerine
dikkati çekti.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin sektördeki ihracatının başarılı şekilde sürdüğünü belirtti.
Türkiye’nin ocak-ekim dönemindeki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 23,7 arttığını ifade eden Altunkaya, “Sektörümüzün yılın 10 ayındaki ihracatı
7 milyar 319 milyon 641 bin dolara ulaştı. Ülkemiz sektördeki en fazla geliri 1 milyar
35 milyon 928 bin dolarla bitkisel yağlardan kazandı. Bu ürünü 989 milyon 650 bin
dolarla bisküvi-pasta ve 923 milyon 107 bin dolarla buğday unu ürünü takip etti.

BAKIŞ AÇISI
KÜRESEL İKLİM KRİZİ VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN
Yazar

7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi
Gazetede 7335 sayılı Paris Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Kanunun 1.nci maddesinde
“Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesinin 21.inci Taraflar
Konferansında kabul edilen ve Türkiye
Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanan “Paris Anlaşması”nın beyan
ve birlikte onaylanması uygun bulunmuştur” denilmektedir. Hemen belirtelim ki,
Türkiye’nin söz konusu anlaşmayı Meclis’te kabul ederek yürürlüğe sokması,
çevrecilerin ve iklim uzmanlarının uzun
süredir talep ettiği bir adımdı.
Bilindiği üzere, Paris Anlaşması, Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında, iklim
değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu
ve finansmanı hakkında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren bir
anlaşmadır. İçinde bulunduğumuz günler itibariyle ülkemizin de onaylaması ile
Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesini
kabul ederek anlaşma hükümlerini uygulamayı taahhüt eden ülke sayısı 195’e
ulaşmıştır. Yeryüzündeki en büyük sera
gazı ve emisyon kaynağı olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
ise daha önce çekildiği anlaşmadan, 2021
yılı içinde onaylamıştır. Halen Irak, İran,
Libya, Yemen ve Eritre gibi ülkeler çeşitli
mazeretler ileri sürerek, daha henüz bu anlaşmaya taraf olmamışlardır.
Peki, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi ve kısaca Paris anlaşması geleceğimiz açısından ne anlam
ifade etmektedir.
Herşeyden önce hükümetlerin ve parlamentoların büyük bir çoğunluğuyla onayladığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesinin nihai amacı, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim
sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı

etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmaktır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) bir çerçeve
sözleşme olarak genel kuralları, esasları
ve yükümlülükleri tanımlamaktadır. Sözleşme, iklim sisteminin, bütünlüğü başta
endüstri ve diğer sektörlerden kaynaklı
karbondioksit ve öteki sera gazı salımlarından etkilenebilecek, ortak bir varlık
olduğunu kabul etmektedir.
Daha önceki makalelerimizde de dikkat
çektiğimiz gibi Covid-19 pandemisinin
tetiklediği psikolojik ve sosyo-ekonomik
sıkıntıların yanında çevremizde duyduğumuz en yaygın sözlerden biri, iklim
değişikliği… Hepimiz neredeyse Covid-19 pandemisinin yanında hayatımızı allak-bullak eden günlük hava değişimlerinden yakınıyoruz. Sadece ülkemizde değil,
pek çok ülkede yaz ortasında aşırı sıcakların yanında alışık olmadığımız, beklenmeyen yağışların yol açtığı sel baskınları ve
heyelanlar can ve mal kayıplarının yanında
telafisi güç maddi kayıplara yol açıyor. Öyle
ki, bir yandan aşırı sıcak havalar ve kuraklıklar, diğer yandan da şimşeklerin çaktığı
gök gürültülü, şiddetli ve aşırı yağışlar ile
fırtına ve hortum gibi olaylar, yol açtıkları
çeşitli can ve mal kayıpları ile toplumuzun
hayatında derin izler bırakıyor. Öyle ki,
bilim insanlarının dikkat çektikleri gibi
Marmara Denizinde son aylarda yaşanan
ve halen nedenlerini bilimsel olarak ortaya
çıkarmaya çalıştığımız denizlerimizdeki ve
sahillerimizdeki yaşamı tehdit eden müsilaj sorunun da bir iklim değişikliği sorunu
olduğu dillendiriliyor.

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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SAĞLIK

Kovid-19 ile mücadelede mRNA aşılı risk gruplarına
hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı
Kovid-19 ile mücadelede mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya
başladı.
Edirne,
Kırklareli ve Tekirdağ’da
Kovid-19 ile mücadelede
mRNA
aşısı olan risk gruplarına hatırlatma
dozu uygulanmaya
başladı.
Trakya’daki hastanelerde doz sırası
gelen
vatandaşlar
aşılarını oluyor.
Sağlık
Bakanı
Fahrettin Koca’nın
“mRNA aşısı olan
risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanacak” yönündeki
açıklamasının
ardından
sisteme
tanımlanan
vatandaşlar,
randevularını
alarak
hatırlatma aşılarını
yaptırıyor.
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Kırklareli Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde hatırlatma dozunu yaptıran Ahmet Uzun (70),
sağlık çalışanlarına teşekkür
etti.
Herkesi aşı olmaya davet
eden Uzun, “Hatırlatma dozu
sayesinde
kendimi
daha
güvende hissediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını
olsunlar. Kendi sağlıkları için,
etrafındaki insanlar için aşılarını
olsunlar. Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı
kendimi daha güvende hissediyorum.” dedi. Fatma Uzun (68)
da hatırlatma dozundan sonra
kendini daha güvende hissettiğini dile getirerek, “İnşallah
bu aşılar bizi daha iyi koruyacak. Allah herkese iyilik, sağlık
versin. Herkes aşısını yaptırsın.”
diye konuştu.

Edirne ve Tekirdağ’da da sisteme tanımlanan
vatandaşlar hastanelere gelerek hatırlatma dozu
aşılarını yaptırıyor.
Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar da
hatırlatma dozunu yaptırıyor
Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar, Yüksek
Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde hatırlatma
dozu aşılarını yaptırdı.
Hatırlatma dozunu yaptıran 74 yaşındaki Mahir
Gürsoy, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek,
“Aşı, son derece önemli bir mesele. Böyle bir imkan
varken mutlaka bundan faydalanın.” ifadesini kullandı.

BAKIŞ AÇISI
KUL HAKKINA DİKKAT EDİN!…

Prof Dr.
BAYRAM ALTAN
Yazar

İslam Dini, hukuk kavramına büyük değer
vermiş, hakların kaybolmaması için de
gerekli kuralları koymuştur. Bu sebeple
hak mefhumu Müslümanlıkta önemli bir
yer işgal eder.
Bunlardan üzerinde en çok durulanı da
“kul hakkı” dediğimiz insanların kendi
aralarında olan haklardır.
O halde, her Müslüman kendi hakkının
sınırını bilmeli ve başkalarının hukukuna
saygılı davranmalıdır.
Yani kendi haklarını başka insanların
tespit edilmiş haklarının sınırında bittiği
şuuru içinde olmalıdır. Bu, vazgeçilmesi
mümkün olmayan kesin bir prensiptir.
Nitekim Hz. Peygamber meşhur veda
hutbesinde “Ey insanlar; mallarınız, kanlarınız, ırzlarınız, şeref, haysiyet ve namuslarınız her türlü tecavüzden masundur.”
(Riyazus Salihin, 1/262) buyurup konunun
önemine dikkat çekmiştir.
Peygamberimizin açıklamalarına özenle baktığımızda bu hakların maddi ve
manevi haklar olarak iki bölümde mütalaa
edildiğini görürüz.
Biri mal ve eşya olarak başkalarına ait
hiçbir şeyi sahibinin rızası dışında almamaktır. Bu maddi haklardır.
Diğeri ise hiç kimsenin haysiyet, şeref ve
ırzına dil uzatmamak ve hayat hakkına saygı göstermektir. Bu da manevi haklardır.
Şimdi bunları sırasıyla açıklayalım:
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Ey insanlar! Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil
karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin,
haram ile nefsinizi mahvetmeyin” buyurarak herkesin mal varlığının korunması
gerektiğini bildirmiştir.
Bunun aksi bir davranış başkasının hakkını yemek olur.
Demek ki karşılıklı bir anlaşma olmadan
kimsenin malına el uzatılmaz. Bu mal ister
az olsun ister çok, durum eşittir. Bu hususta Rasulullah (S.A.S) şöyle buyurmuştur:
“Bir kimse yemin ederek bir Müslümanın
hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram
eder.”

Bunun üzerine orada bulunanlardan biri:
– Eğer o hak değersiz bir şey ise? Diye sorunca Hz. Peygamber:
– “İsterse misvak ağacından bir dal parçası
olsun.” (Riyazus Salihin, 1/262-263)
Bu da gösteriyor ki az veya çok herkesin
malı korunmuş olup rızası olmadıkça ona
el uzatılamaz.
İslam, alışverişte, tartı ve ölçüde hilekarlık
yapılmasını yasaklamıştır.
Çünkü burada da haksız bir kazanç olup
karşıdaki kimseye verilecek malda bir eksiklik meydana gelmektedir.
Halbuki satıcı hile yaptığı halde parayı
tamam olarak almaktadır.
Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de: “Tartmayı
doğru yapın, tartıyı eksik tutmayın.” (Rahman Suresi,9)
“İnsanlardan kendileri bir şey ölçerek aldıkları zaman tam alan ama onlara bir şeyi
ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan
kimselerin vay haline.” (Mutaffifin Suresi,1-3)
“Ölçüyü ve tartıyı tamamı tamamına yapın,
insanlara eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık
çıkarmayın” (Hud Suresi,85) buyurularak
ticari ahlak kaidelerine uyulması emredilip kişilerin maddi haklarına her türlü tecavüz yasaklanmıştır.
Anılan ayet ve hadislerden anlaşılıyor ki
hırsızlık, karaborsacılık, vurgunculuk,
hileli tartı ve ölçülerle kazanç elde etmek
dinimizin yasakladığı konulardır. . Meşru
yollar dışında ne suretle olursa olsun kar
elde etmek, başkasının hakkına tecavüz
kabul edilmiştir.
Zira bu davranışların hepsinde başkasının
malı rızası haricinde alınmış bulunmaktadır.

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş sağlık
çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişilerin 4 Kasımdan itibaren hatırlatma dozu yaptırabileceğini bildirdi.
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BAKIŞ AÇISI
EDEBİYAT VE TOPLUM

Prof. Dr.
DURALİ YILMAZ
Yazar

Edebiyat nedir? Batıda ve bizde ne ifade
eder? Önce buna açıklık getirmemiz gerekiyor ki, edebiyat ve toplum ilişkisini daha
sağlıklı ortaya koyabilelim.
Yönümüzü, Batıya çevirdiğimizden beri
bir kavram kargaşası yaşamaktayız. Bunun,
yakın bir gelecekte de bitmeyeceği anlaşılıyor. Zihnimizi sürekli bulandıran bu
kargaşa, birbirimizle anlaşmamızı da zorlaştırıyor. Bu durum, Batıyı kavramamızı
güçleştirdiği için de Batı düşüncesini
özümseyemiyoruz.
Tanzimat
devri
yazarlarının da en büyük sıkıntısı buydu.
Bence bütün çıkmazların temelinde yatan
da budur. Özellikle “edebiyat” kavramının
daha ilk başta yarattığı sarsıntıyı, bugün
de duyuyoruz. Aslında diğer kavramlar da
aynı olumsuz sonuçları doğurdu.
Literatür ve edebiyat iki ayrı zihniyeti
temsil eder. Batıdan gelen kavramlar,
başlangıçta çeviri olarak dilimize girdi. Genelde Arapça ve Farsça kelimelerle
karşılanan bu kavramlar, bir türlü kelime
düzeyini aşıp bir kavram için gereken anlamları içerir duruma gelemedi. Sonraları
bu kavramlar, olduğu gibi dilimize aktarılmaya başlandı. Artık onlara karşılık
bulmaya çabalamıyorduk. Zaten kelime
girişi öyle hızlanmıştı ki, Arapça ve Farsça
sözlüklerden, bunların her birine karşılık
bulmaya da vakit yoktu. Ne var ki, Fransızca söylenişiyle dilimize giren kavramlar da, öncekiler gibi kelime düzeyinde
kaldı ve gerekli anlamları çağrıştırır kavram boyutuna ulaşamadı. Bu nedenle
de herkese göre bir anlamı olan, herkesin
kendince yorumladığı, bunun için de bir
türlü kavramlaşamayan kelimelerle karşı
karşıya kaldık. Bunlara en belirgin örnek;
demokrasi, liberalizm, laisizm, sosyalizm
ve benzerleri…
Edebiyat kavramının durumu yukarıdakilere benzemiyor gibiyse de, doğurduğu
sonuç onlardan çok farklı… Fransızcada

‘littérature’ olan kavramın karşılığı, çeviri
yöntemiyle gelenlere, o dönemin dil anlayışıyla bakılırsa, Arapçadan alınacak, zaten o günkü Türkçede de var olan ‘kitabet’
olabilirdi. Gerçekte ise, bir ara önerildiği
gibi, ‘yazın’ bu kavramın en iyi karşılığıydı.
Nedense bu, bir türlü dilimize yerleşemedi.
Nereden çıktı bu ‘edebiyat’? Batıyı örnek almak için çırpındığımız bir dönemde nasıl
oldu da literatürün bizdeki karşılığı oldu?
Daha önce ‘şiir ve inşa’ vardı. Batı yazınını
tek örnek bellediğimiz yıllarda da bu iki
sözcük kullanılıyordu, hem de kavram
olarak. Nitekim Ziya Paşa, yenileşmeyi
desteklemek için ‘Şiir ve İnşa’ adlı bir de
yazı yayımlamıştı.(1) Bilindiği gibi şiir,
şuurdan yani bilinçten gelir. İnşa ise yapma, kurma anlamında. Açıkça anlaşılıyor
ki, ‘şiir ve inşa’, ‘littérature’ü tam karşılıyor,
belki de çok daha kapsamlı… Gel gör ki,
‘edebiyat’, bir çırpıda ‘şiir ve inşa’yı da silip atıyor. Böylece Batı literatürünü örnek
alarak yeniden ‘inşa’ edilmeye çalışılan
yazınımız, ‘edebiyat’ın gölgesinde büzülüp
kalıyor.
Yenileşme sürecinde ilk yolaçıcı
yazarımız Şinasi, önce ‘edebiyat’ın ‘edeb’
kökünden geldiğini vurguluyor. Ardından
da, Yeni Türk Edebiyatının ilk büyük
yazarı Namık Kemal, ‘edebiyat’ın ne olduğunu ve ne olması gerektiğini açıkça
söylüyor: “Sözün ahval-i vicdaniyeyi tahvilde olan tesir-i beliğine mebni bir büyük
faidesi dahi milletin hüsn-i terbiyetine hizmettir ki, hakikat-i halde lafzan edebiyatın
me’haz-i iştikakı edeb ise, manen edebin
masdar-ı intişarı edebiyattır, denilebilir.
Zira iki manasıyla edibane yazılmış bir
eser, mekarim-i ahlâk için öyle bir kanun-i
muteberdir ki, herkes bi’l-ihtiyar itaatine
mail ve o cihetle yalnız vücudu muhafaza-i
ahkamına kafil olur.”(2)
(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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KÜLTÜR - SANAT

‘4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali’nin
basın toplantısı yapıldı

Bu yıl Hacı Bektaş Veli anısına 1-5 Aralık’ta düzenlenecek “4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film
Festivali”nin basın toplantısı düzenlendi.
Bu yıl Hacı Bektaş Veli anısına 1-5
Aralık’ta düzenlenecek “4. Uluslararası Kızılay Dostluk
Film Festivali”nin
basın
toplantısı
düzenlendi.
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
Sinema
Genel Müdürlüğü
destekleriyle
ilk
yılından bu yana
Balkon Film’in organize ettiği ve bu
yıl Türk Kızılay
çatısı altında düzenlenen
festivalin
basın toplantısına,
Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız, Festival
Onursal Başkanı ve
Türk Kızılay Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık, Festival Direktörü Faysal Soysal, Festival
Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen, Jüri Başkanı
Atalay Taşdiken ve
oyuncu Afsaneh Pakroo katıldı.
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Toplantıda Ana Yarışma Filmleri, Kırk Yıllık Hatır Seçkisi,
Panorama Seçkisi, İnsani Bakış
Seçkisi ile Onur Ödülleri ve
festivale dair diğer bilgiler paylaşıldı.
Beyoğlu Belediye Başkanı
Yıldız, ilçede festivallere ev sahipliği yapmaktan büyük bir
mutluluk duyduklarını belirtti.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin coşkuyla devam ettiğini
hatırlatan Yıldız, Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin de
özellikle Türk sinemasının
gelişime sağladığı katkıdan
ötürü önemli olduğunu dile getirdi.

Türk Kızılay Başkanı Kınık da bu yıl dördüncüsü
düzenlenen festivalin yeni normalle yenilikçi
eklerle sanat dünyasına yeni bir nefes olarak ortaya çıktığına değindi.

BAKIŞ AÇISI

BEKİR ÖZER
Yazar
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KÜLTÜR-SANAT

Hacı Bektaş-ı Veli’nin ‘Makalat’ adlı eseri sadeleştirilerek yayınlandı
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan tarafından kaleme alınan Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Makalat” adlı
eseri, Doç. Dr. Necdet Yılmaz editörlüğünde sadeleştirilmiş tam metin olarak hazırlandı.
Prof. Dr. Mahmud
Esad
Coşan
tarafından kaleme
alınan Hacı Bektaş-ı
Veli’nin
“Makalat” adlı eseri, Doç.
Dr. Necdet Yılmaz editörlüğünde
sadeleştirilmiş tam
metin olarak hazırlandı.
Server
Yayınlarından
yapılan
açıklamaya
göre,
“Makalat”, Hacı Bektaş-ı Veli’nin gerçek
kimliğini, fikirlerini,
şahsiyetini yakından
ve doğru tanımayı
sağlayan bir eser
olma
özelliğini
taşıyor.
Türk-İslam edebiyatının farklı bir
türü olan “Makalat-ı Hacı Bektaş”,
Doç. Dr. Yılmaz
tarafından bugünün
okuyucusunun
anlayacağı
halde
sadeleştirilerek ilgililerinin beğenisine
sunuldu.
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“Makalat’ı ön yargı ve ön kabulden sıyrılarak okumalıyız”
Açıklamada görüşlerine yer
verilen Doç. Dr. Yılmaz,
Makalat’ın huzura giden yolu
gösteren bir eser olduğunu
belirterek, “Makalat, yüzyıllar
boyunca Anadolu’da okunmuş, Anadolu insanı onunla
aydınlanmış ve onunla huzur
bulmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli’yi de doğru tanımak ve anlamak için Makalat’ı ön yargı
ve ön kabulden sıyrılarak okumalıyız.” değerlendirmesinde
bulundu.

Yılmaz, eser üzerine bugüne kadar birçok çalışma
yapıldığını aktararak, “Hacı Bektaş-ı Veli hakkında
toplumun farklı kesimlerinde zamanla oluşmuş olan
tüm ön yargılar, şartlanmalar ve farklı düşünceler
bir yana bırakılmalıdır. Bunun yerine Hacı Bektaş-ı
Veli’nin ilmi, irfanı, düşünce sistemi, yaşam tarzı,
temsil ettiği değerler öne çıkartılmalıdır.” ifadelerini
kullandı.
Prof. Dr. Coşan, kendi zamanına kadar üzerinde yeterince araştırma ve tetkik yapılmadığını düşündüğü
bu eseri, daha önce basılmış kaynaklardan değil orijinal nüshası üzerinden hareketle hazırlamıştı.

BAKIŞ AÇISI

YAKIN ÇEVREMİZDEKİ SORUMLULUKLARIMIZ

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN
Yazar

İnsanı yoktan var eden, terbiye eden, rızk
veren Rabbimiz, insana bir takım sorumluluklar yüklemiştir. En büyük sorumluluk
da şüphesiz insanın bizzat kendi şahsıyla
ilgili olanlarıdır. Bunların başında kişinin
bizzat kendi aklıyla, kendi yaratıcısını bilmesi ve tanıması gelir. Bu konuda akıl,
peygamberler ve peygamberlere gönderilen kitaplardan da yararlanacaktır. Zaten
Rabbini bilen ve tanıyan insan ona nasıl
ibadet edeceğini, kulluk görevini nasıl
yapacağını, nefsini nasıl terbiye edeceğini,
nelerin haram ve helal olduğunu ve pek
çok meseleyi Allah’ın Peygamberleri ile
onun ilahi mesajları olan kitaplarından
öğrenecektir. Bu istikamette insanların
bir birine karşı sorumluluklarını da genel
olarak bu kaynaklardan öğrenecek ve
böylece, hem Rabbini razı edecek ve hem
de toplum olarak huzura erecektir. Yani
bu konuda yine kaynağı; Kur’an, Hazreti
Peygamber’in sünneti ve aklı ile bu istikamette oluşmuş olan örf ve adetlerdir.
İnsanın yalnız bir hayat yaşamasının mümkün olmadığı bir vakıadır. İllaki, insanın
bir ailesi, bir komşusu, mahallesi, köyü,
kenti vardır. Dolayısıyla bu insanlarla az
ve çok bir ilişki içinde bulunacaktır. Bu ilişkilerinde insanın üzerine düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Herkes sorumluluğunu bilir ise, mutlu bir aile, mutlu bir
cemiyet hayatı ortaya çıkar.
Şüphesiz ki, aile bireylerinin bir birlerine
karşı büyük sorumlulukları vardır. Aile
içinde yer alan yaşlılarımızla ilgili Dinimiz,
son derece titiz davrandığı, kişilere büyük
sorumluluklar yüklediği aşikardır. Öyle ki;
Peygamberimiz; “İçinizde beli bükülmüş
ihtiyarlarınız olmasaydı, belalar üzerinize
sel gibi gelirdi.” Diyerek evdeki büyüklerimizin aile ve toplum için ne derece önemli olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla
aile içi sorumluluklarımızın başında eğer
evde var ise, yaşlılarımıza hürmet etmek,
onları bir yük olarak görmemek gelmektedir. Zira onlar, hane için bir yük değil,
bereket kaynağıdır. Küçükler onlara ne
kadar saygıda kusur etmezler, gerekli il-

giyi gösterirler ve hizmetlerini görürler
ise, ileride aynı güzel muameleyi fazlasıyla kendileri de çocuklarından görürler.
Aksi taktirde, ihtiyarladığında yaptığı
kötülükleri aynıyla, belki de fazlasıyla
göreceği bilinmelidir.
Yaratılış dini olan İslam, realitelerden,
gerçeklerden yola çıkarak insanları hep
uyara gelmiştir. Bu noktada da ister
yaşlılara, isterse ana-baba, hala-teyze ve
amca-dayı gibi büyüklere saygı gösterilmesini istemiştir. Onlarla selamlaşmak,
hal hatır sormak, sevinçte ve tasada beraber olmak, onlara yumuşak davranmak
gerekir. Şüphesiz büyüklerin de küçüklere
karşı, iyi muamelede bulunması, özellikle
çocuklar arasında ayrımcılık yapmaması,
adaletli davranması, onların problemleri
ile bire bir ilgilenmesi de, dini ve insani
bir görevdir. Hz. Peygamber Efendimiz, iki
tarafı da uyararak şöyle der:
“Küçüklerimize şefkat göstermeyen ve
büyüklerimize de hürmet göstermeyen
bizden değildir.”
Hz. Peygamber, anneler için: “Cennet
anaların ayakları altındadır” diyerek annelerin değerini bildirmekte işin nihai hududunu göstermiştir. Kur’an ise, İsra Suresi
23. Ayetinde ana-baba ile ilgili şu uyarıda
bulunur: “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan
biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa,
kendilerine “öf ” bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.”
Baba ilgili bir hadiste: “Allah’ın rızası babanın rızasında, Allah’ın gazabı da babanın
gazabındadır.” denilmektedir. “İnsanlar
içinde iyilik ve ihsana en layık olan kişinin
kim olduğu” sorusuna, Hz. Peygamber;
“annen” cevabını vermiş, aynı sorunun
dört kez tekrarlanması karşısında Peygamberimiz, üç kez “annen”, ve dördüncü kez
ise “baban” cevabını vermiştir.
(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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EĞİTİM

YTB, Türkiye’deki yabancı öğrencilere
“Medya Akademisi” eğitimi verecek
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Medya Enformasyon
Derneği (UMED) iş birliğinde, Türkiye’de iletişim alanında eğitim alan yabancı öğrencilere yönelik “Medya Akademisi” programı düzenlenecek.
Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığından
(YTB) yapılan yazılı
açıklamaya göre, 6
Kasım-5 Aralık tarihlerinde
Türkiye
Bursları kapsamında
Ankara’daki üniversitelerde
iletişim
alanında eğitim alan
yabancı öğrencilere
yönelik
yapılacak
programla genç iletişimciler; alanında
uzman isimlerden
gazete, radyo, televizyon ve dijital
medya
alanlarında çeşitli eğitimler
alacak.
Dünyanın
dört
bir yanından genç
iletişimcilerin
katılacağı program,
aynı zamanda ülkeler arasındaki medya iş birliklerinin
geliştirilmesine de
zemin hazırlayacak.
Gazete, radyo, televizyon ve dijital
medya
alanında
tecrübe paylaşımlarının
yapılacağı
programla öğrenciler mezun olduklarında kendi ülkelerindeki
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medya
kuruluşlarında kariyerlerine devam
ederek önemli bir iletişim
ağına sahip olacak.
Eğitimler
sürecinde
öğrenciler haber yazım
teknikleri,
televizyon
gazeteciliği,
muhabirlik, internet medyası ve
editörlüğü, dış habercilik,
medya etiği ve eğitimleri alanlarında dersler
alacak.
Medya Akademisi ile
aralarındaki
iletişimi güçlendirecek genç
iletişimciler,
meslek
hayatlarında
yapacakları uluslararası medya
çalışmalarında
doğru
haber ve bilgiye erişim
noktasında da önemli bir
platform elde etmiş olacak.

Öte yandan, Medya Akademisi’nde öğrencilerin
algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve
olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri noktasında çalışmalar yürütülecek.
YTB’nin Ankara Ofisinde düzenlenecek programın sonunda katılımcılara sertifika takdim
edilecek.

BAKIŞ AÇISI
NAHCİVAN-TÜRKİYE ARASINDAKİ SAĞLIK TURİZMİ

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT
Yazar

Sağlık, bireyin fiziksel ve ruhsal açıdan tam bir
iyilik halinde olması şeklinde tanımlanırken;
sağlık hizmetleri de bu iyilik halinin korunması, bozulması halinde tedavi edilmesi ve geri
dönüşü olmayan problemlerde ise bu duruma
uyum sağlamasına yönelik rehabilite edici hizmetleri ifade etmektedir. İnsanların en büyük
hazinesi olan sağlığın elde edilmesi korunması
ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla,
sağlıkla ilgili mal ve hizmet üreten bütün kurum
ve kuruluşların oluşturduğu yapı genel olarak
sağlık sektörüdür. Bu sektör tarafından sağlık
odaklı gerçekleştirilen tüm faaliyetler ise sağlık
hizmetleri olarak tanımlanmaktadır. Hizmet sektörü içinde popüler hale gelen sağlık turizminin
özellikle ekonomik açıdan önemi gün geçtikçe
artmaktadır. Son yıllarda sağlık hizmeti pahalı
olan veya yeterince sağlık hizmeti sunulamayan
ülkelerden etkin ve kaliteli hizmet sunulabilen
ülkelere doğru ciddi bir sağlık turizmi faaliyeti
gerçekleşmektedir. Türkiye’deki sağlık hizmetleri
hem birçok gelişmiş ülke standardında sunulabilmekte hem de daha ucuza mal edilebilmektedir. Bu çerçevede başta Türkiye’nin komşu
ülkelerinden ve Avrupa Birliği gibi diğer ülkelerden de Türkiye’deki sağlık hizmetlerine olan
talep artış eğilimindedir. Bu kapsamda sağlık
hizmeti almak için Erzurum’a gelen Nahcivan
uyruklu vatandaşların sağlık hizmeti talebini etkileyen faktörlerin neler olduğunun tespit edilmesi amacıyla Kerem Karabulut, Enzel Özgenç
Osmanoğlu ve Ayşenur Demir tarafından bir
saha araştırması gerçekleştirildi. Saha araştırmasından elde edilen sonuçların özet bilgeleri
aşağıdaki gibidir:
Ankete katılanların %25’i Erzurum’daki sağlık
hizmetlerinin fiyatını ucuz bulmakta ve ildeki
konaklama ücreti artıkça sağlık hizmetlerine
olan talep azalmaktadır. Erzurum’daki doktor
hizmetlerinden memnuniyet düzeyi arttıkça
sağlık hizmeti talebi artmaktadır. Gelen hastaların %47’si Erzurum’daki sağlık hizmetlerini
ülkelerine yakın olması nedeniyle tercih etmektedir. Yine hastaların %48’i Erzurum’daki sağlık
hizmetlerini kültür ve dil yakınlığı nedeniyle
tercih etmektedir. Nahcivan’dan Erzurum’a gelen hastalar check-up ve kontrol amacından daha
çok tedavi amacıyla ildeki sağlık hizmetlerini
talep etmektedirler. Nahcivan uyrukluların gelir
düzeyi arttıkça Erzurum’daki sağlık hizmetlerine

olan talepleri artmaktadır.
Erzurum’daki sağlık hizmetlerini talep edenlerin yaklaşık %30’u acil durum/kazalar sebebiyle sağlık hizmetlerini tercih etmektedir. Gelen
hastaların %39’u sağlık hizmetlerinden özel
ödeme yoluyla faydalanmaktadır. Gelen hastaların %51’i Erzurum’daki sağlık kuruluşlarından
ayakta tedavi hizmeti almaktadır.
Elde edilen saha araştırması sonuçları ve teorik
bilgilere göre Nahcivan ile Türkiye arasındaki
sağlık turizminin mevcut düzeyinin geliştirilmesi için aşağıdaki öneriler yapılabilir:
•
Karabağ Zaferi sonrası Zengezur Koridoru üzerinden açılması düşünülen Nahcivan-Azerbaycan demiryolu ağı ve açılması
planlanan Kars-Iğdır-Nahcivan demiryolu
projesinin iki ülke sosyo-ekonomik ilişkilerini
geliştireceği bilinmektedir. Bu nedenle, Doğu
Anadolu Bölgesinin coğrafya, iklim ve karşı
ülkelere yakınlık açısından en uygun coğrafyası
olan Iğdır ilinde “Sağlık Serbest Bölgesi”nin kurulması hem iki ülke ilişkilerini geliştirecek hem
de uzun dönemde bölgenin diğer ülkelerinden
Türkiye’deki sağlık hizmetlerine olan talebi artırarak, bölgesel ve ulusal ekonomiye olumlu katkı
yapacaktır.
•
Türkiye’ye bölge ülkelerinden daha fazla hasta gelmesini sağlamak için karşı ülkeler
ile ortak sağlık sigortası sistemleri geliştirilebilir.
Böylece hem sağlık turizmine katkı olur hem de
diğer sosyo-ekonomik ilişkilerin gelişmesi sağlanmış olur.
•
Gelen hastalar yakınlık, dil ve kültür
birliğini önemli buldukları için Nahcivan, Azerbaycan ve diğer komşu ülkelerde bölgedeki
sağlık hizmetlerinin kalitesini tanıtıcı çalışmalar
yapılmalıdır.
•
Zengezur koridorunun açılması ve
Karabağ’da da istikrar sağlanması durumunda
Türkiye-Ermenistan sınır kapılarının açılması
gündeme gelecektir. Bu nedenle uzun dönemli
planlamanın Ermenistan’daki yaklaşık 2,5 milyonluk nüfusun da dikkate alınarak yapılması
gerekmektedir.
•
Yabancı uyruklu hastalardan alınan
yaklaşık üç kat fazla ödemenin makul düzeye
indirilmesi, bölgedeki sağlık hizmetlerine olan
talebi artıracaktır.
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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime devam
etme kararlılığı içerisindeyiz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara
harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz.” dedi.
Milli Eğitim Bakanı
Mahmut
Özer,
TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonunda
Bakanlığının
2022 yılı bütçesinin
sunumunda, okul
öncesi
eğitimden
başlayarak eğitim ve
öğretimin her kademesinde
bütün
bireylerin nitelikli eğitime eriştiği
bir eğitim sistemi
oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Bütün çalışmaları bu
hedefe uygun olarak yürüttüklerini ve
eğitim politikalarını
bu doğrultuda şekillendirdiklerini ifade
eden Özer, 20212022 eğitim ve öğretim yılında resmi ve
özel 14 bin 137 okul
öncesi, 24 bin 778
ilkokul, 19 bin 323
ortaokul ve 13 bin
82 lise ile toplam
71 bin 320 okulda 1
milyon 171 bin 891
öğretmen ve açık
öğretim öğrencileri
de dahil olmak üzere
17 milyon 436 bin
532 öğrencimiz ile
eğitim ve öğretime
devam ediyoruz.”
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diye konuştu.
Özer, eğitimin her zaman
kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret
ederek, şunları kaydetti:
“Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın
eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütebilmek için eğitim
bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı
merkezi yönetim bütçesinin
yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır. Eğitime ayrılan bu bütçe
ile 2022 yılında okullar arası
başarı farklarının azaltılması
ile eğitimde fırsat eşitliğinin
güçlendirilmesi ve böylece
eğitimde kalitenin artırılması
ana odağımız olacaktır.”

Okul öncesi eğitime erişimin artırılması ve okullar
arası imkan farklılıklarının azaltılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerimizin mesleki
gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesine yönelik
çalışmaların daha çok ön planda olacağını dile getiren Özer, tüm bu adımların sayesinde Türkiye eğitim
sistemini dünya ile daha fazla rekabet edebilir bir hale
getireceklerini söyledi.

BAKIŞ AÇISI
Medeniyetlerimizin Korunmasında Yaşam Bilimlerinin Etkisi

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL
Yazar

Zaman bir kez daha gösterdi ki, yaşam
bilimleri, korona salgını başladığında sadece gelişmenin değil, aynı zamanda insan medeniyetini korumanın da temel anahtarıdır. Yaşam bilimleri biyoloji, zooloji,
genetik, biyokimya, hücre biyolojisi, hesaplamalı biyoloji, bitki bilimi, kök hücre ve
biyomedikal araştırma gibi alanları kapsar.
Tüm bu alanlar ve daha fazlası krallığımızı
inşa etmek için mihenk taşıydı. Buradaki şaşırtıcı nokta, örneğin evrim ve hatta
mikro evrendeki yaşam biliminin insan etkisine ihtiyaç duymamasıdır.
İlk olarak, bilim adamları bu doğal teorileri, mekanizmaları veya kuralları sadece
onları gözlemleyerek keşfettiler. Ve her
bulgu yeni kapılar ve bakış açıları açtı. Bilim adamları ve hatta ilk tarım devrimini
yaşayan insanlar, yeterli bilgiyi bir araya
getirince, bu kuralları ve mekanizmaları
kendi iyilikleri için kullanmaya başladılar.
Bu noktada insanoğlu gücü kendi eline
almış ve yaşam bilimini hemen her alanda kullanmaya başlamıştır. Bulaşıcı hastalıklar, enerji güvenliği, küresel ısınma
vb. sorunlarda biyoteknolojiyi kullanmaya
başladılar.
Bu yazımızda, biyoteknolojik alan ve
özellikle bitkiler üzerindeki uygulamaları üzerinde duracağız. Çünkü bu alandaki ilerleme insan yaşamı için son derece
önemlidir. 2050 yılında insan nüfusunun
9,15 milyarın üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Artan nüfusu beslemek gelecekte
insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük
sorunlardan biri olacaktır. Buna ek olarak,
çeşitli stres koşullarında (soğuk, kuraklık, tuzluluk, hastalıklar ve mikro-makro
element toksisitesi) yetiştirildiğinde yeterli verim alabilen bitkiler geliştirmek
maalesef günümüzde ciddi bir zorluk olarak karşımıza çıkacaktır. Bu sorunları çözmek için bitki biyoteknolojisi adı verilen
güçlü bir yaklaşımımız var. Ayrıca, bitki biyoteknolojisi çiftçilere, üreticilere ve tüketicilere de fayda sağlamaktadır. Örneğin,
genetiğiyle oynanmış böceklere dayanıklı
bitkiler, tüketicinin daha ucuz gıda alması
veya antioksidan besinler açısından zengin
gıdalar üretmesi için masrafları azaltabilir.
Bitki biyoteknolojisini, belirli koşullar
için bitkinin iyileştirilmesi için kullanılan
teknikler dizisi olarak tanımlayabiliriz.

Koşullar birden fazla ihtiyaçla birleştirilebilir ve bilim adamları bitki biyoteknolojisi
yöntemlerini kullanarak bunların üstesinden gelebilir. Bitki biyoteknolojisi, doku
kültürü, rekombinant DNA teknolojisi, kloroplast transformasyon teknolojisi, agrobacterium aracılı bitki transformasyonu veya nanoteknoloji vb. içerir.
Bu teknolojiler oldukça yenidir ve her biri
bitki iyileştirme programları için büyük
potansiyele sahiptir.
Bitki biyoteknolojisinin klasik bitki ıslah
uygulamalarına göre birçok avantajı vardır.
Yeni ve aranan bitki çeşitlerini üretmek
için bitki biyoteknolojisini kullanmak,
klasik bitki ıslahına kıyasla daha az zaman, daha az para ve daha az işçi gerektirir.
Ayrıca biyoteknolojinin sunduğu genetik
yaklaşımlar sayesinde istenilen genotipin
seçimi daha kolay ve doğru olmaktadır.
Bitki biyoteknolojisi ile tarımda yaşanan
hızlı gelişmeler, daha önce bahsedilen gıda
krizine çözüm getirmektedir.
Biyoteknolojinin türlerinden biri olan canlı organizmaların genom düzenlemesi çok
önemli ve faydalı sonuçları beraberinde
getirecektir. Biyo-tabanlı kimyasal üretime,
daha iyi besin maddelerine sahip yiyeceklere ve hatta bitkinin kendi içinde antibiyotik veya HIV ilaçları gibi yeni nesil aşı ve
ilaçların üretilmesine yol açabilir. Burada
görüldüğü gibi, bitki biyoteknolojisi sadece
nüfusu beslemekle ilgili değil, aynı zamanda sağlık koşullarını iyileştirmek de önemlidir.
Diğer tüm teknolojiler gibi biyoteknoloji de
potansiyel riskler sunmaktadır. Etik konular özellikle genetik manipülasyon deneyleri konusunda bilim camiasında yüksek
sesle tartışılmalıdır. Ancak bu tartışmalar,
bu tür çalışmaların engellenmesinden ziyade belirli etik kuralların belirlenmesi
üzerine olmalıdır. Tüm riskler ve potansiyel faydalar, risk ve çözümleri haritalamak için toplumun her iki tarafıyla iletişim
yoluyla tanımlanmalıdır. Bu şekilde insanların bilime ve biyoteknolojiye olan inancını artırabilir ve güçlendirebiliriz.
Prof. Dr. Ekrem Gürel
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
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GÜNCEL

Adalet Bakanı Gül, Almanya’daki NSU terör
örgütünün eylemlerinin aydınlatılmasını istedi
Adalet Bakanı Gül, Almanya’da ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet
arayışını desteklediğini belirterek, “NSU terör örgütü eylemleri, tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya’da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10. yılında, maktul
ailelerinin adalet arayışını destekliyor,
ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden
kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle
anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri
tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.
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BAKIŞ AÇISI
TÜRKİYENİN DOĞUSUNDA SERHAT BİR ŞEHİR: IĞDIR
Iğdır benim doğup, büyüdüğüm ata- ana toprağım olan şirin bir ilimizdir.
Iğdır eskiden Kars’ın bir ilçesiyken 3 Haziran 1992 de İl statüsüne geçmiştir. Tuzluca
ve Aralık ilçeleri de Iğdır’a dahil edilmiş ve
Karakoyunlu ilçe yapılarak toplam üç ilçesi
olmuştur. Iğdır 3539 km2 yüzölçümüne sahip ve nüfusu 201.314 dür* 850 m. rakıma
sahip Iğdır 14 kasım 1920 den işgalden kurtarılmıştır.

Prof. Dr.
Necati ALKIŞ
Yazar

Yukarıda haritada da gördüğümüz gibi İran, Azerbaycan(Nahcivan özerk bölgesi) ve Ermenistan ile komşu ülkelerle sınırı olan nadir, jeopolitik özelliği olan bir ilimizdir. Ağrı
ve Kars illeri ile de sınırı vardır. Sürmeli çukurundaki Iğdır ili iklimiyle de insanı şaşırtan bir coğrafyaya sahiptir. Bir yanında başından hiç kar eksik olmayan Türkiye’nin en
yüksek dağı Ağrı dağı, diğer yanında sınır hattını oluşturan ve Iğdır tarımında sulamada
önemli rol alan, nazlı nazlı süzülüp giden Aras nehri vardır. Bunlar şehrimize ayrı güzellikler katmaktadırlar.

IĞDIR KAYISISI
içi sarı olan karpuzlar kaldı mı acaba? Sineyvaz denen kavunları yiyebiliyor musunuz?
Genç kuşak şamamayı biliyor mu? Köylerden gelen öküz arabaları ve traktör römorklarında satılan; sıra sıra dizilen kavun karpuz arabalarını artık görmedim. Domatesleri
tuzlayıp ekmekle ve peynirle yiyor musunuz? O tat halen devam ediyor mu? Yaz aylarında o yeni çıkan dalında çiçeği olan salatalıkların halen yetiştirildiğini gördüm. İnşallah
tohumları değişmemiştir. Pancar ekimi yapılıyor mu? Pancar alım merkezleri kapandı!
Etraf illerde olan şeker fabrikaları kapandı. Közde veya çömlekte pişirilen lokum gibi olan
şeker pancarını arar oldum. Nohut ve yeşil fasulyelerimize ne oldu? Götürüp çarşıda satıp
birkaç kuruş da olsa para kazanabiliyorlar mı? Hiç de zannetmiyorum. Adana’ya rakip
görülen pamuklarımız nerelerde? Çırçır fabrikalarının hepsi kapandı? Eskiden iplik fabrikası hayali vardı? Pamuklar burada işlenecek, çıkan çiğitleri yem olarak da kullanılacak
ve kişilere iş sahası olacaktı. Yurt dışındaki iyi niyetli vatandaşlarımız bu husus da çok
miktarda maddi yardımda bulundular. Ama öyle bir oyun oynandı ki, paralar çar çur
edildi. Teşebbüsler baltalandı. Kolektif yardımlaşma ruhu söndürüldü. Artık el ele verip
bir fabrika veya iyi bir işletme kurmak hayal oldu. Mısır ekildiğini ve iyi verim alındığını
duyuyorum. Bu da beni memnun ediyor. Bazı köylerimizde ekilen kuru soğanların artık
ekilmediğini gördüm.
(Devamı

www.simgedergi.com sitesinde)
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BAKIŞ AÇISI

Hayatımdan Çaldılar

Gülsemin KONCA
Yazar

Hayatımdan çalan insanlar var…
Yıllarımı çalanlar, neşemi çalanlar, umutlarımı hayallerimi çalanlar. Yaşama hevesimi
kıskanan insanlar benden o kadar çok şey
çaldı ki.
Hiç başlamasaydı dediğim arkadaşlıklar.
Hafızamdan silmeyi istediğim anlar hatta yıllar. Hafızamdan silemediğim zamanlar, mekanlar. Unutmak istediğim görüntüler. Ne gerek
vardı dediğim ortak paylaşımlar. Görmeyi istemediğim burnumun dibinde biten insanlar
ve hep hasret kaldığım kıymetlilerim…
Yalan olmasını istediğim acı gerçekler. Asaletten uzak tavırlar. Sahtelik dolu iyimserlikler.
Maskeli yüzler. Menfaat beklentili yakınlıklar.
Doğrusunu bildiğim bir sürü yalan sözler.
Görmek istemediğim ama hep görmek zorunda kaldığım simalar. Hafızamda boşuna yer
işgal eden gereksiz tanışıklıklar.
Kimliksiz şahsiyetler. Girdiği kaba göre şekil
alanlar. Ortamına göre bukalemun gibi renk
değiştirenler. Çirkefliği hak arama sananlar.
Hiçbir zaman ulaşamayacağı seviyenin en
dibinde yüzenler. Her zaman yanındayım diyen ama hiç olmayan gölgeler. Kıştan daha çok
üşüten yürekler. Ömürlük değil yalnızlıkları
geçene kadar arkadaş olanlar. Hem haksız
hem güçlü olanlar. İyi niyetleri israf edenler.
Üzüntüsü sahte olan, gösterişli teselliler. İlk
tanışıldığında saygı duyup, tanıdıkça tiksinilen
insanlar.
Yalanı kepçe kepçe yutarken, doğruyu damlayla içenler. Kalacak olan yerini, gidecek olan
yolunu bilemeyenler. Körler topluluğunda baş
tacı edilen şaşılar…
Kalitesizlik paçalarından akarken, asil pozlar verenler. Verdikleri pozları büyülttükçe,
küçülenler. Ben sahnedeyken hayatımdan rol
çalanlar. En önde görünme çabası ile çırpınıp
duranlar.
Affetmek başka, unutmak başka ama bu farkı
bilmeyenler. Affedince unuttum sananlar…
Sahteliğin tüm zamanların rekor kırdığı bir
devirde yaşıyoruz. Oskarlık oyuncular sahnede. Herşeyi bilenler susarken, cahiller alim
rolünde. Bilmiyorum sözü tedavülden kalkmış. Bilen de konuşuyor bilmeyen de. Anlamak için değil cevap vermek için dinliyor. Beyni
boş, ağzı dolu insan yığını. Ne de çoklar değil
mi? Bizler zihnimizi susturamazken onlar bu

kadar boş lafı nereden buluyor? Atalarımızın
‘Boş teneke çok ses çıkarır’ dediği…
Hayatımdan çalan onca insan...
Olmamasını dilediğim ama engel olamadığım insanlar. Geriye dönüp bakıyorum da
ne gereksiz insanlar için vakit harcamışım, ne
gereksiz insanlar tanımışım…
Yere göğe sığdıramadıklarımı üç, beş cümle
ile özetliyorum şimdi. Vazgeçilmez sandığım,
aslında katlandıklarımmış. Değmezlere harcanmış bir ömür. Kalbi kırılanı uyku tutmazken, kalp kıran derin uykuda…
Hz. Mevlana demiş ya hani “Bunca sahteliğin
benim samimiyetime ihtiyacı var”… Bize
özü sözü doğru insan gerek. Söyledikleri ile
yaptıkları arasında uçurum olanlar değil. Dert
mi? O herkeste var zaten ve kimsenin derdi kimsenin umrunda değil. Herkesin derdi
diğerine hikaye…
İnsan insanı eksiltir. Tanıştığımız her insan
bizden birşeyler çalar. Hepsinin karakterinden izler taşırız biraz. Benzemek istemediğim
insanlarla vakit geçirdim bazen. Şu anki aklım diyorum, ah… Gençliği ömrün sonuna
koysalardı da adam akıllı yaşasaydık denilen
yerdeyiz.
Şimdiye kadar ben ne kadar benim?..
Benden çaldıklarının toplamı mı hayatım?
Belki de…
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ENERJİ

Bakan Dönmez: Enerjide fiyat artışlarını konutlara
en az yansıtan ülkelerdeniz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye’nin enerjide fiyat artışlarını konutlara en az
yansıtan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen “Türkiye 2023
Zirvesi ve A Para Sohbetleri” programına video konferans yöntemiyle katıldı.
Salgın şartlarının toplum üzerindeki ekonomik etkilerini hafifletebilmek için destekler verildiğini vurgulayan Dönmez, “Cumhurbaşkanımızın da açılış
konuşmasında belirttiği gibi bu yılı belki çift haneli
büyümeyle kapatacağız. Elektrikte tüketim artışı yaklaşık yüzde 8-9, doğal gazda yüzde 20-22 bandında.
Bu yıl 10 milyar metreküp daha fazla doğal gaz tüketilecek. Teknik altyapımız hamdolsun oldukça güçlü.
Ülkeye giriş kapasiteleri ve giriş kapılarının artırılması
sayesinde ciddi bir kapasiteye ulaştık.” diye konuştu.
Dönmez, doğal gazda kaynak çeşitliliğini artırdıklarını
dile getirerek, “Azerbaycan ile yeni bir kontrat yaptık.
Rusya ve Gazprom ile yıl sonu bitecek bazı kontratlar
vardı. Önümüzdeki yılın başından itibaren o kontratlar bir miktar artmak suretiyle artan talebi karşılamak
üzere yenileme söz konusu olacak. Tedarikçiler sevkiyat plan programlarına uyduğu takdirde inşallah doğal
SİMGE DERGİ
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gazda ve elektrikte biz bir sıkıntı yaşamadan atlatmış
olacağız.” ifadelerini kullandı.
“Küresel enerji fiyatlarında büyük artış oldu”
Küresel enerji sektöründe fiyatlarda büyük artışlar olduğuna değinen Dönmez, “Petrol fiyatları 80 doları geçti. Doğal gazda 1000 metreküp, 1000 doları geçti, yani 1
metreküp için 1 dolar ödeniyor. Kömürde de anormal
yükselişler oldu, ton başına 40-50 dolar seviyesindeki
fiyatlar bir anda 250-270 dolarları gördü. Bu da tüm
ülkelerde ciddi sıkıntılar oluşturdu.” dedi.
Dönmez, enerji ürünlerinin sanayi sektörü ve günlük
yaşamı çok fazla etkilediğini belirterek, “Elektriksiz
ve doğal gazsız bir hayat düşünmemiz mümkün değil.
Bunlarda kısıntıya gitmemiz de söz konusu değil. Bu
fiyat artışlarını konutlara en az yansıtan ülkelerden
birisiyiz. Yıllık ortalamaya baktığımızda neredeyse faturanın yarısını hazineden karşılar hale geldik. Fiyat
artışlarını kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz. Daha
iyi anlaşılması için faturadan örneklendirmek gerek.
Elektriğe bu ay 150 lira ödediyseniz bu kadarlık kısmı
da devlet kendi bütçesinden karşıladı.” diye konuştu.

BAKIŞ AÇISI
SAĞLIK SEKTÖRÜ VE AKADEMİSYENLİK

Doç. Dr.
Ali Cevat TANALP
Yazar

Değerli Simge dergisi okuyucuları, bu ay sizlerle sağlık sektöründe akademisyenlik hakkında
konuşmak istedim. Hepinizin bildiği üzere Tıp
Fakültesi eğitimi normal koşullarda 6 yıl süren
zor ve meşakkatli bir eğitimdir. Bu eğitimin ilk
üç senesi amfilerde teorik dersler ve laboratuar
pratikleri ile, son üç senesi ise hastanede hasta
takipleri, vizitler ve nöbetler ile geçer. Bu son
üç senelik hastane döneminde doktor adayları
bazısı 3 ay, bazıları ise 3 hafta süren eğitimler
ile hastanenin tüm branşlarında hasta takip
ederler. Bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan hastalara şifa dağıtırlar. Bu
süreçte ileride seçecekleri branşlar hakkında
bilgi sahıbi olur ve uzmanlık ile ilgili kararlarını vermeye çalışırlar.
Altı yıllık eğitimi başarı ile tamamlayan arkadaşlarımız artık pratisyen hekimdir. Yani
halkımızın pratisyen hekim diye çoğunlukla
itimat etmediği bu doktorlarımız 4 yıllık bir
fakülteyi bitirdikten sonra üzerine 2 yıl yüksek lisans yapmış diğer meslek mensupları
kadar eğitim almış, herbiri aynı zamanda
yüksek lisans mezunudurlar. Pratisyen arkadaşlarımızın çilesi asıl bundan sonra başlar.
Çok büyük çoğunluğu TUS adlı uzmanlık
sınavına hazırlanıyorken, az bir sayıda pratisyen hekim ise meslek yaşantısına bu şekilde
devam etmeyi seçecektir.
İyi bir pratisyen hekim tüm ülkeler için olduğu gibi bizim ülkemiz için de çok kıymetli
bir değerdir ve ikinci, üçüncü basamak devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinin iş
yükünü ciddi anlamda azaltmaktadır. Örneğin
İngiltere’de GP (genel pratisyen) olarak adlandırılan aile hekimi tarafından sevk edilmeyen bir hastanın acil durumlar dışında
bir hastaneye direk başvurması çok da olası
değildir. Ülkemizde de son yıllarda uygulanan
aile hekimliği sistemi ile bu durum ülkemizde
de pratisyen hekimliğin değerini arttırmaya
başlamıştır.
Bundan yaklaşık 22 sene önce üniversitede
halk sağlığı stajımın bir parçası olarak gittiğim
sağlık ocağında görevli hekimlerin neredeyse tek vazifesinin hastalara uzman doktorlarca yazılan ilaçları reçete etmek olduğunu
gördüğümde çok üzülmüştüm. O kadar yıl
verilen emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Tabii
ki yegane hekim olarak çalıştıkları ücra beldelerde halen çok saygı görselerde, uzman hekim
ve akademisyenlere kolay ulaşılan yerlerde sadece reçete hekimi olarak görülmeleri ülkemiz

adına çok üzücü bir durum. Çok sayıda pratisyen hekim arkadaşım sağlık ocağı yada aile
hekimi, kurum hekimi, belediye tabibi, 112 ve
acil servis hekimi olarak çalışıyor ve sağlık sistemimizin çok önemli bir yükünü çekiyorlar.
Hepsiyle hepimizin gurur duyması gerekiyor.
Hikayemize kaldığımız yerden devam edersek,
TUS sınavında muvaffak olan pratisyen hekimlerimiz, “yani 21 yıl önce girdiğim sınavdaki 14 bin hekimden yalnızca 2 bin tanesi”,
asistan hekim olarak kazandıkları branşta 4
ila 6 yıl sürecek, uykusuz geceler ve nöbetlerle
dolu yeni hayatlarına başlayacaklardır. 28-30
yaşlarında, girecekleri sınavla uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlerimiz artık uzman
doktor olarak adlandırılır ve akademik açıdan
yüksek lisans üzerine doktora yapmış bilim
doktorları ile aynı kategoridedirler.
Bu noktadan sonra bütün hekimler ister
doçent ister profesör ünvanına sahip olsun temelde uzman hekimdir. Bilimsel merakı fazla
olan, yabancı dile (bilim dili günümüzde İngilizce’dir) hakim olan hekimler, doktorluğun
yanısıra ilgi alanları olan konularda araştırmalar yapar, makaleler yazar, kongrelerde bildiriler sunar, üniversiteler ve eğitim araştırma
hastanelerinde tıp öğrencisi ve asistan doktor
eğitimi verirler. Bu akademik ve eğitimsel faaliyetleri sonunda yine çeşitli kriterleri tamamlayarak yada çeşitli sınavlara girerek üniversite
profesörlerinden oluşan jürilerin kararı ile
doktor öğretim görevlisi, doçent yada profesör
ünvanlarını taşımaya hak kazanırlar.
Yakın bir zaman içerisinde profesör kadrosuna atanmayı bekleyen yaklaşık 9 yıllık bir
doçent doktor olarak bilinmesini istediğim
husus akademik ünvanların bir hekimin hekimlik becerisini tam olarak yansıtmadığıdır.
Akademisyen hekimleirn diğer hekimlere
göre branşları ile ilişkili güncel gelişmeleri
ve çalışmaları daha fazla takip ettiği, özel ilgi
alanları olan ve üzerinde makaleler yazdıkları
konularda daha fazla bilgi sahibi oldukları
aşikardır. Ancak tıp mesleğinde deneyim ve
tecrübe çok çok önemlidir.

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının ilk
etabında test sürüşleri başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu,Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında test sürüşlerinin 8 Kasım’da başlayacağını
belirterek,”Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na kadar trenle gideceğiz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Türkiye 2023 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, AK
Parti iktidarının 19. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, aradan geçen sürede ulaştırma, altyapı ve
haberleşme alanında yapılan çalışmalara değindi.
Haberleşme ve telekomünikasyon alanında yüzde
25 yerliliğe ulaştıklarını, daha yukarılara çıkmak
için 5G çalışmalarına da devam ettiklerini, yerli ve milli uydu çalışmalarının sürdüğünü anlatan
Karaismailoğlu, altyapı yatırımlarının ekonomiye
sağladığı katkılara işaret etti.
Karaismailoğlu, bölünmüş yol, havalimanı, demir
yolu gibi altyapı alanlarında ciddi yatırım eksikliği
bulunduğunu, burada bütün büyük maliyetli projeleri kısa sürede sadece kamu bütçesiyle yapmanın
zor olduğunu, bu nedenle çok başarılı bir şekilde
uyguladıkları kamu-özel iş birliği projelerini hayata
geçirdiklerini aktardı.
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Türkiye’nin, kamu-özel iş birliği modelini en
başarılı uygulayan ülkelerden olduğunu belirten
Karaismailoğlu, “Son 19 yılda 30 milyar avroluk
bir kamu-özel iş birliği projesi yaptık. Ulaştırma
altyapısına 1 trilyon 100 milyar liranın üzerinde
bir yatırım yapmışız son 19 yılda. Bunun yüzde
20’lik kısmı yap-işlet-devrettir, yani kamu-özel iş
birliğidir.” diye konuştu.
Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 8 milyar dolarlık bir proje olduğunu, bütçe ayırıp bunu
hayata geçirmenin uzun süreceğini belirterek, Bolu
Dağı Tüneli’nde yaşanan sıkıntıları hatırlattı.
Devletten yatırım sırasında bir kuruş dahi çıkmadığını, işletme süresindeki masrafların hepsinin
işletmeci tarafından karşılandığını, süreç sonunda tüm bakımları tamamlanarak projenin teslim
edildiğini anlatan Karaismailoğlu, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü’nde işletmecinin görev süresinin
2027’de biteceğini bildirdi.

BAKIŞ AÇISI

ÇAYKARA

İsmail AYDIN
Yazar

Daha düne kadar adı sanı bilinmeyen
Trabzon’un güneydoğusunda 1948 e kadar
köy, daha sonra kaza statüsüne çıkarılan
Çaykara. Yüksek platolardan oluşan, derin vadilerle parçalanan, vahşi doğasıyla
kaderine terk edilen, yalnızlığa itilen çaykara. Doğu ve batı kesimlerinde yüksek
yayları ve yarıklardan oluşan vadilerde
binbir zorluklarla dik yamaçlarda köy
yerleşim yerleri kuran çilekeş ve yiğit insanları, gerek kadını, gerekse erkeği adeta bir doğa savaşçısı olarak doğar, Yaşar
ve ölür. Yıllarca o yarık vadilerde unutulan, sadece vergi almak İçin köyüne gelen
tahsildar İle devletini tanıyan ve o tahsildara kıt kanaat kendine bile yetmeyen
hayvanlarını, mallarını vermemek için
çok zor koşullarda mezirelere. Yaylalara
kaçırarak canını bile hiçe sayan Çaykaralı
yokluk ve yoksulluğa itilmiş, kaderini bile
tayin etme hakkına ulaşamamıştır. Tarih boyunca büyük boyutta yerleşim yeri
oluşturamamış çaykaralılar her yönü İle
kırsal hayatın egemenliğini iliklerine kadar hissetmiş, devletin bir kazma dahi
vurma gereğini duymadığı Çaykaraya yöre
halkı kendi kazma küreği ile imece usulü (
arğadiya )kendi yolunu kendileri yaparak
ilk motorlu aracı 1964 yıllarında köyünde
görmenin sevincini yaşamıştır. Ne yazık
ki yıllarca sırtını dönerek yöreye bakanlar
günün birinde ilkokulu bile zor bitiren eski
Saraho’lu şimdilerde Uzungöl’ü bir Dursunali İnanın alabalık yetiştirme ve yöresini
tanıtmak amaçlı üstün gayret ve becerisi
sayesinde yöre keşif ediliyor ve İsviçrenin
bile fevkinde güzelliklere sahip olduğunun
farkına varılıyor. Deniz turizminden bıkan yerli ve yabancılar buraya akın akın
gelmeye başlıyor. Koşullar yine zor çünkü
yol yok ama insanlar Dursun İnanın gayreti ile tanınan bu vahşi doğayı görmek ve
tatillerini burada geçirmeye çalışıyor. Nihayet bu yoğun talep karşısında asfalt bir
yol yapılıyor. Çaykara Uzungöl yolu vahşi
bir vadi ve solaklı deresi boyunca kıvrımlarla ünlenmiş bir yol. Vahşi doğanın tüm
güzelliklerini sergileyen bu yol üzerinde

sanki başka taş temin edilecek yer yokmuş
gibi taş ocağı açılıyor. Eski adı Anoso, yeni
adı Çambaşı olan köyün dibinde dinamitler patlıyor kazma vurulmayan yöremin
böğrüne vururcasına iş makinaları çalışıp
duruyor köylüler bunu durdurmak amaçlı
baş vurulmadık yer bırakmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
,Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok’un
karşı çıkmasına rağmen bu ocak kapatılamıyor. 32 köy muhtarı imzaladığı bir
dilekçeyi yetkililere veriyor yine de bu
doğa katliamı önlenemiyor. Yöre halkı “
Biz oy verdiğimiz, güvendiğimiz kişilerce
cezalandırılıyormuyuz “ diye düşünmeye
başladı bile. Çambaşı köyü binalarında dinamit patlamaları sonucu derin yarıklar
meydana geldiğini söylüyor. Biran önce
gereken önlemlerin alınması ve bu ocakların turizm alanları ve de meskün mahallerin dışına çıkarılması gerekiyor. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Bu katliam
ve görüntü kirliliklerine artık dur deyin.
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BAKIŞ AÇISI
TÜRKİYE ve AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay
Araştırmacı Yazar

Bugünlerde Azerbaycan’daki sokaklarda, dükkanlarda, araçlarda Türkiye’nin bayrağını Azerbaycan
bayrağı ile birlikte yan yana görmek sıradan bir
görüntü haline geldi. Aynı şekilde Türkiye sokaklarında da Azerbaycan bayraklarını Türk bayrağı
ile birlikte her yerde görmek olağan bir durum
haline geldi.
44 gün süren II. Karabağ Muharebesi’ nde Türkiye
tüm imkânları ile kardeşi Azerbaycan’ın yanındaydı. Bu yaz Türkiye’nin birçok bölgesinde aynı anda
başlayan yangınlarda ise Türkiye’nin yardımına ilk
koşan ülke Azerbaycan oldu.
İşte bu son çetin günler dostluk ve kardeşliğin
sınandığı ve de kardeşliğin daha da güçlendiği günler oldu.
Şimdi sürekli gelişen bu Türkiye ve Azerbaycan
kardeşliği her alanda zirveleri görmeye devam ediyor.
Son gelişme olarak tüm dünyada sahnelerde sergilemek maksadı ile Yapımcılığını Erol Turak’ın,
Genel Sanat Yönetmenliğini Serhat Turak’ın yürüttüğü ve müziklerini Taner Demiralp’ın yaptığı Bir
Millet İki Devlet Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans
Gösterisi’’nin ilk gösterimi dünya sahnelerinden
önce Ankara’da 22 Ekim’de yapıldı.
Türkiye ve Azerbaycan’dan 100 sanatçının yer aldığı bu dans gösterisi 5 yıl süreyle yoğun bir çalışma sonucu sahneye kondu. Toplam 90 dakika süren
içinde 12 farklı hikâyenin anlatıldığı ve 2 perdeden
oluşan bu bu dans gösterisi sanki tiyatro ve dansın
buluştuğu bir görsel şölen oldu.
Halk yaratıcılığı örnekleri, ozan-âşık sanatı,
destanlar, müzik folkloru, tasavvuf, tarihsel kahramanlıklar ve yardımlaşmalar ile Azerbaycan ve
Türkiye ortak değerleri bu gösterinin odak nok-

taları oldu. İki kardeş ülkenin ortak kültürel zenginlikleri görsel sanatların en etkili metodları ile
harmanlanmış olarak bu gösteride biz izleyicilere
sunuldu..
Bu gösteride; Nuh tufanından Nevruz’a, destanlardan kahramanlara, ozanlardan şairlere, acılardan
zaferlere sanki görkemli bir yolculuk sahneye
taşındı.
Bu gösteride; Dede Korkut’ un gözünden,
Boğaçhan Hikayesi’nden ilk kadın Kaan Tomris Hatun’a, Alparslan’dan Cevanşir’ e, Mehmet
Akif ’ten Ahmed Cevad’ a, Aşık Veysel’den Şehriyar
Hare Bülbül Destanı’na kadar uzanan “Bir Millet
İki Devlet” oluşumu sahneye taşındı.
Sonuçta tarihten gelen kardeşlik bağlarıyla, aynı
tarihi, kültürü, destanları, kahramanlıkları, acıları
ve zaferleri beraber yaşayarak “Bir Millet İki Devlet” olan Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak geçmişi
bu Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi ile
muhteşem bir şekilde sahneye taşındı.
İlk gösterimi tüm izleyicilerden büyük takdir ve
alkış alan bu gösterimin yeni durakları başta Türkiye ve Azerbaycan olmak ulaşılabilen tüm Türk
Dünyası olacak.
Bugün biz Türkiye ve Azerbaycan olarak bu
kardeşliği tüm Türk Dünyasına taşıyabilir ve Türk
Dünyasına liderlik yapabiliriz. Bu liderlik ilk önce
ortak dil Türkçe ve ortak milli kültürde yapıldıktan
sonra ekonomik ortaklığa, askeri pakta ve sonuçta
“Dünya Türk Birliği “ oluşturulmasına yönlendirilebilir.
Tuğtigin Şen
Emekli Albay/Araştırmacı
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Bakan Kurum: Bugün Paris Antlaşması
imzalanıyorsa, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın
vizyonudur
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Bugün Paris (İklim) Antlaşması imzalanıyorsa, ülkemiz 2053 yılında tüm dünya ülkelerinden belki çok daha pozitif anlamda
bir hedef ortaya koyuyorsa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonudur.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat
Kurum, Turkuvaz Medya Merkezinde Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para’nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi’nde, bakanlığın mevcut işlerinin
içerisine iklim değişikliğinin de eklendiğini hatırlattı.
İklim değişikliği konusunun bugün dünyanın en
önemli sorunlarından bir tanesi olduğunu belirten
Kurum, iklim değişikliğinin sadece bir çevre meselesi olmadığını, aynı zamanda bir kalkınma ve milli
güvenlik meselesi olduğunu söyledi.
İklim değişikliğinin etkilerinin dünya genelinde
net şekilde hissedildiğini, afetlerin sıklığının
geçmiş yıllara nazaran giderek arttığını dile getiren
Kurum, son 200 yıla bakıldığında özellikle gelişmiş
ülkelerin toprağı, havayı ve suyu hoyratça kullandığını vurguladı.
195 ülkenin taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’na
ilişkin konuşan Kurum, Türkiye’nin gelişmiş ülke-
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lerin bulunduğu Ek-1 listesinde yer aldığının altını
çizdi. İklim finansmanına erişim noktasında diğer
ülkelere yapılanın aynısının Türkiye’ye de yapılması
gerektiğini anlatan Kurum, bu çerçevede Türkiye’ye
yapılan haksızlığın giderilmesini ilettiklerini ifade
etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iklim
değişikliği konusundaki vizyonunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda paylaştığını aktaran Kurum, “Paris Anlaşması’na taraf olduk. 2053 yılında
ülkemizin karbon nötr bir ülke olması, sıfır emisyona erişebilmek üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız
hedefimizi tüm dünyaya ilan ettiler.” dedi.
1950’li yıllarda Türkiye’nin sanayi devrimini
kaçırdığını, 1990’lı yıllarda teknolojik devriminden kısmen istifade ettiğini kaydeden Kurum, “Bu
anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şimdi artık
yeni bir sürece giriyoruz. Yeşil kalkınma süreci,
yeşil dönüşüm dediğimiz sürece giriyoruz.

BAKIŞ AÇISI

Tap Kadastro Genel Müdürlüğünün
yeni uygulamaları:

Zafer DEMİR
Yazar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3402/22.a maddesinin uygulanması, 2005
yılına kadar üretilmiş parsellerin, güncel olan sayısal ve bilgisayar ortamında
oluşturulmasıdır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu faaliyeti tamamen ikinci kadastro
değildir. Daha önce üretilen parseller fotogrametri ve yersen ölçümü yapılarak
kadastro paftalarınına tersimat yapılarak kadrosu ilk tesisi yapılmaktaydı. Yeni
olarak yapılan bu uygulama tamamen ( coğrafi bilgi sistemi) cbs sisstemi olarak
adlandırılan uydunun ışın yansıtımasıyla yeryüzündeki parsellerin kırık noktalarının koordinatları hesaplanarak bulunmak işleminden ibarettir.
Daha önce üretilmiş parsellerin sadece Teknik olarak kırık noktalarının koordinatları ve yüzölçümünü sayısal olarak belirlenip ve bilgisayar ortama aktarılmasıdır. Parsellerin maliklerinde ve yeni kırık veya sınır oluşturmamaktadır,
tamamen üretilmiş parsellerin daha hassas ve hatasız Hale getirilmektedir.
Ancak bu uygulama ile üretilmiş parsellerin evvelki yüzölçümü ile farklı olmasından dolayı Medeni kanunun 1007 maddesi mesnet gösterilerek birçok
davaların açıldığı görülmektedir. Hangi sistemde ölçülmüş parselin kendi içerisinde herhangi bir hatasız olarak yapılmış ise, yeni uygulanan 3402 /22. a maddesinin uygulamasında yüz ölçümlerinin farklı çıkmasının hata kabul edilemez,
tamamen teknolojiden doğan bir farklılıktır. Parsellerin sınırlarında herhangi
bir tecavüz veya el atmalar yapılmamış ise parselin yüzölçümünün tamamen
teknoloji değişikliğinden kaynaklanmıştır.
Böyle bir parselin hakkında dava açılmasında Madeni Kanunun 1007 mad. Kapsamadığı için davanın kazanılması mümkün olmadığı görülmektedir.
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Dünya gıda fiyatları Temmuz 2011’den bu yana en
yüksek seviyesine ulaştı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi art arda üç aylık yükselişini sürdürdü ve ekimde eylüle göre yüzde 3,9 artarak ortalama 133,2 puana çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden
(FAO) yapılan açıklamaya göre, gıda emtia
sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen Örgütün Gıda Fiyat Endeksi, ekimde
eylüle göre yüzde 3,9 artarak ortalama 133,2 puana
ulaştı. Dünya gıda fiyatları barometresi Temmuz
2011’den bu yana en yüksek noktaya çıkarak yeni
bir zirve yaptı.
FAO Tahıl Fiyat Endeksi de aynı dönemde yüzde
3,2 arttı. Dünya buğday fiyatları, Kanada, Rusya
ve ABD de dahil büyük ihracatçılarda azalan hasatların küresel arzı daraltması nedeniyle yüzde 5
yükseldi. Diğer tüm temel tahılların uluslararası fiyatlarında da aylık bazda yükseliş görüldü.
Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi de yüzde 9,6 artarak tüm
zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum,
palmiye, soya, ayçiçeği ve kolza yağındaki güçlü
fiyat artışlarından kaynaklandı. Palmiye yağı fiyatları, Malezya’da halen süren göçmen iş gücü kıtlığı
nedeniyle üretimin azalmasına ilişkin süregelen
endişelerle arttı.
Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, alıcıların stok oluşturmak için tedarik sağlama çabaları arasında tereyağı,
yağsız süt tozu ve tam yağlı süt tozu için genel olarak
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daha güçlü olan ithalat talebinden etkilenerek eylül
ayına göre ekimde 2,6 puan arttı. Buna karşılık, ana
üretici ülkelerden sağlanan tedarikler küresel ithalat talebini karşılamaya yeterli olduğundan, peynir
fiyatları büyük ölçüde sabit kaldı.
Et Fiyat Endeksi, eylülde revize edilen değerinden
yüzde 0,7 gerileyerek peş peşe üçüncü ay düşüş
eğilimini sürdürdü. Domuz etinde Çin’den gelen
alımların azalması, sığır etindeyse Brezilya’dan tedarik edilen etlerin fiyatlarındaki keskin düşüşler
bu iki ürünün fiyatlarının gerilemesine neden oldu.
Buna karşılık, kümes hayvanları ve küçükbaş eti fiyatları, yüksek küresel talep ve düşük üretim artışı
beklentileriyle desteklenerek yükseldi.
Şeker Fiyat Endeksi de eylül ayına göre ekimde
yüzde 1,8 gerileyerek, art arda 6 aylık artışın ardından ilk düşüşünü kaydetti. Düşüş, temel olarak
sınırlı küresel ithalat talebinin, Hindistan ve Tayland’dan ihraç edilebilir büyük arz beklentilerinin
ve Brezilya realinin ABD doları karşısında zayıflamasının bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Bu yıl tahıl üretimi rekor kırdı ama stoklar düşmeye başladı

BAKIŞ AÇISI
TARIMDAKİ TEKNOLOJİ KULLANIMI VE ÖNEMİ

Erdal ÖZÇELİK
E.Emniyet Müdürü
Sistem Analisti

Dünyada tarım, insanlığın yiyecek ihtiyacını karşılamaya başladığı zamandan
bu yana aradan geçen binlerce yılda ürün elde etmenin yolu hiç değişmeden
devam etmektedir. Tohumu, Ekim ayında toprağa atarsın, üstünü yine toprakla
kapatırsın sonbahar yağmurları ile ya da kendinizin verdiği can suyu ile doğa
ana normal doğurma büyütme işlemini başlatır. Her ektiğiniz tohumun cinsine
göre üç ay, altı ay gibi zaman aralığında ekiminizin ürününü alırsınız. Dünya
nüfusu arttıkça normal ekim ile elde edilen ürünler, insanlığın karnını doyurmaya yetmez olmaya başladı. Bu ihtiyaç kıtlık ve savaş zamanlarında iyice artmaya başladı ki insanlar bu zor zamanlarda aç kalmamanın çaresini bulmak için
daha çok ürün almanın yollarını araştırmaya başladılar. Hollanda, ABD, İsrail
gibi ülkeler tarım ürünlerini daha fazla elde etmenin yollarını araştırmakta dünyada öncü rol oynamaktadır. Dikkat edilirse İsrail ve Hollanda ülke toprakları
en az olan ülkelerdir. Ancak tarım konusunda araştırma yapan ve bu konulara
en çok para harcayan iki ülkedir.
Dünya ülkelerinde kıtlık ve gıda ihtiyacı arttıkça insanlar tarımı endüstriyel
olarak yapmaya başladılar. Tarım ürünleri uluslararası pazarda para kazanılan
meta halini aldı. Bu durum paranın icadından önce barter (mal değişimi) olarak varken paranın bulunmasıyla para karşılığı mal alınıp satılmaya başlandı.
Nüfusun artışı gibi çeşitli sebeplere, insanların para kazanma hırsıda eklenince
stoklama ve stoktan ürün satma işleri iyice çığırından çıkardı. Bugün ülkelerin
ve şirketlerin depolarında bir sayım yapma olanağı olsa tahminim insanlığa
hiç çalışmadan en az 2 yıl yetecek ürün çıkar. Yapacak bir şey yok, herkesin
kendini haklı çıkaracak bir bahaneleri vardır. Burada sağduyu sahibi insanların
düşünmesi gereken şey ‘biz bu dünyada yalnız yaşamıyoruz bizim hayatımızı
daha kaliteli idame ettirmemiz için var olan diğer yaratılmışların da yaşamlarını
devam ettirecek tedbirler almalıyız. Yoksa her yıl bir canlının soyunun tükendiği
haberini duyarız.’
Endüstriyel tarıma geçişten sonra aynı tarladan daha fazla verim almanın yollarını araştıran insanlar hasatı artırmak için önce sulu tarımı denediler. Daha
sonra toprak analizleri ile toprağın ihtiyaçlarını belirleyip gübre kullanıldı.
Gübreleme işi iki çeşitten oluşmaktadır.
1) Toprağın ihtiyaçlarını karşılayan gübre
2) Bitkinin ihtiyaçlarını karşılayan gübreler
Bu güne kadar sanayi devriminin getirdikleri ile gelen insanoğlu şimdi sanayi
devriminin yarattığı makineleri yazılımlar ile akıllandırarak bilgi çağının makineleri haline getiriyor. Bilgi çağının tarımında hedef 8 milyar insanı doyurmak.
Bunu sağlamanın yolu ise daha önce ektiğimiz tarım alanlarından daha fazla
verim almanın yolunu bulmak. Bu yolları şöyle sıralayabiliriz.
1) Ürünün DNA’sı ile oynayarak hibrit ürünler üretmek.
2) Bitkilerin genleri ile oynayıp zararlı böcek ve hastalıklara karşı dayanma
gücünü artırmak.
3) Yine genleri ile oynayarak bitkilerin verimini artırmak.
4) Bu çalışmalar laboratuvar ortamlarında devam ederken yeni geliştirilen
cihazlarla da ürün tarlada büyürken tarlanın durumunu devamlı kontrol altında
tutmak.
5) Hormon ilaçları vererek bitkilerin normal zamanda büyümesini artırmak
kısa zamanda daha fazla ürün alarak hasat zamanını kısaltmak.
(Devamı www.simgedergi.com sitesinde)
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Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel
Kurulu, Ankara’da başladı
Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara’da başladı. Genel kurulda
mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, diğer adaylar Harun Erdenay ve Erman Kunter başkanlık için yarışıyor.

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ile diğer adaylar
Harun Erdenay ve Erman Kunter başkanlık için
yarışacağı, JW Marriott Hotel’de düzenlenen genel
kurulda yeterli çoğunluk sağlandı.
Genel kurula Galatasaray Kulübü Başkanı Burak
Elmas da delege olarak katılım gösterdi.
Genel kurul divanına Spor Genel Müdürü Mehmet
Baykan, başkanlık için seçildikten sonra Hidayet Türkoğlu döneminin yönetim kurulunun ibrası
için oylama yapıldı. Genel kurul üyeleri, denetleme
kurulu ve yönetim kurulunu oybirliğiyle ibra etti.
Seçimden önce başkan adayları da genel kurula
hitap etti.
Hidayet Türkoğlu, 5 yıllık başkanlık dönemiyle ilgili gerçekleştirdikleri projeler ve yatırımlarla ilgili
genel kurul üyelerine bilgiler verdi. 5 yılda önemli bir yol aldıklarını anlatan Türkoğlu, “5 yıl önce
sizlerin takdiriyle geldik. Fark yaratacak, kalıcı eserler bırakacak, stratejik çalışmaların iki dönemle
mümkün olacağını söyledik. Görev sürecimizi boyunca sizlerle sık sık bir araya geldik. Gerekli tavsiyelerinizi aldık. Görev yaptığımız sürece çok hassas
çalıştık. En zor kararları birlikte alıp uyguladık. Bu
sayede bugün sunulan rakamsal başarılar sadece
bizim değil sizlerin de başarısıdır. Birlikte yapılacak
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daha çok işimiz var.” diye konuştu.
İlk günkü heyecanla bir kez daha göreve talip olduklarını aktaran Türkoğlu, yapılan harcamalarla
ilgili eleştirilere ise “Her zaman şeffaf ve denetime
açık olduk. Harcamalarımız basketbolu profesyonel
anlamda büyütmek için olmuştur.” cevabını verdi.
Türk basketbolu için projelerinin henüz bitmediğini
de dile getiren Türkoğlu, özetle şunları kaydetti:
“Milli takıma da tecrübelerimizi yansıtarak verimli
sonuçlar alacağız. Türk oyuncularımızın oynama
sürelerini ve gelişimlerini artıracak, genç jenerasyonumuzla unutulmaz başarılara imza atacağız.
Basketbolu Anadolu’ya yaymak hedefimizdir. Yeni
dönemde hedefimiz tüm maçların ulusal kanalda
şifresiz olarak yayımlanması. Sayın Bakanımıza da
projemizi sunduk, çalışmalara başladık.” ifadelerini
kullandı.
İlk dönemlerinden çok şey öğrendiklerini de belirten Türkoğlu, yeni yönetime, bir önceki yönetime profesyonel destek veren Ömer Onan’ı da aldıklarını söyledi.

BAKIŞ AÇISI
ORHAN SELEN, ABİMİZİ KAYBETTİK...

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
İki yıldır dünyanın başına musallat olan, covid nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti. Bu
virüsün nasıl bulaştığı ve nasıl tedavi edilmesi
gerektiğiyle ilgili kesin bir kanı yok.
Birçok ülkede, aşı icat edildi ama bazı insanların aşı olduktan birkaç gün sonra öldükleri
söylentileri ortalıkda dolaşınca haklı olarak
bazı insanlar da aşının insan vücuduna zarar
verip vermemesi ile ilgili ikna edici bir açıklamanın olmaması dolayısıyla aşı olmaktan
kaçınıyorlar.
Aşı olmaktan kaçınan lardan birisi de, Yenilik
Partisi Siyasi Etik Kurulu Başkanı, Simge Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü ve ayrıca N Gazete
gibi birçok gazete ve dergide köşesi olan, hemen hemen her konuda kitaplar yazmış ve
yazmakta olan Orhan Selen’di...Bu virüs belası
covid’e, cesur yürekli bu koca çınar da yenildi
ve sevenlerini, okurlarını derin bir acı içerisinde bıraktı...Her şey yalan, ölüm gerçek olsa
da; bazı kayıplar hem ülke için hem de insanlar için gerçekten acı oluyor. Orhan abimiz de,
böyle bir kayıptı. Onunla kısa sürede tanışmış
olanlar bile o kadar çok anı biriktir mişler ki,
onun vefat haberi dolayısıyla dile getirdikleri
mesajlardan anlaşılıyor.
Ben de Orhan abiyi 2015 yılı Temmuz ayında tanımıştım. O günden sonra, o derya gibi
çağlayan bilgi hazinesi gelişimime anlatılamaz
katkılar sağladı. Sadece bana değil, herkese
karşı önerileri, cesaretlendirmesi,, bilgilendirmeleri olurdu. Ondan çok şey öğrendik. İlk
kitabımın önsözü’nü o yazmıştı. Kendisi
sürekli arka arkaya kitaplar yazıyordu ve bana
da”Tembellik etme, yaz!” diyordu.
Yazmaya başladığım iki kitabı beni her
gördüğünde “Ne oldu? Kitap ne alemde? Lafı
karıştırma? Sana kitap ne zaman çıkacak
diye soruyorum?”ben de, “Orhan abi vallaha
çalışıyorum az kaldı çıkacak” diye veriyordum. Bazı nedenlerden dolayı kitabın yazılması
uzamıştı. Covid nedeniyle hastaneye yattığını
duyunca 13 Ekim günü ona, “Orhan abi, çok
geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Ziyaretine gelecektim , ziyaretçi kabul edilmediğini
söylediler. Üç gün önce, Perşembe günü partiden tek başına çıktın ve gittin. Ne ara hasta oldun? Duyunca çok üzüldüm. Bir an önce
iyileş de, hukukla ilgili kitabım bitmek üzere,
onu gözden geçirelim. Hem kediniz İpek’de

seni çok özlemiştir. Selamlarımı sunuyorum.”
mesajı göndermiştim ama cevap gelmedi.
Durumunun iyi olmadığı anlamıştım ve 17
Ekim günü de, “Orhan abi, arıyorum ama ulaşamıyorum. İyi haberlerinizi İzmir’de olan
gelininiz Didem hanımdan alıyoruz. Çabuk
iyileş de, esnaf ziyaretlerine çıkalım... Hem
Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor, sensiz bayram kutlayamayız. Her yıl olduğu gibi yine
Atatürk resimli kravatını takmış olarak toplanma yerimiz olan Aslanlı yolun girişinde genel
başkanımızı bekleyeceğiz. Sen olmazsan , seni
babası gibi seven saygı duyan Öztürk Yılmaz
geldiğinde, “Hani Orhan abi nerede?”diye sorduğunda biz ne cevap vereceğiz?”diye ikinci
mesajı attım ama ona da cevap gelmedi.Bu yıl,
Cumhuriyet Bayramı, Orhan abi hastanedeydi. Biz aslanlı yolda toplanırken, moralimiz
bozuk, suratlarımız asıktı ve Orhan abinin
eksikliğini gidermek için onun, Atatürk’e olan
sevgisini, cumhuriyet aşkını, ülkenin geleceği
için cesurca yaptığı mücadeleyi, onun şakacı
konuşmalarını falan anlattık ama hiç bir şey
onun yerini dolduramadı.
O gün akşam vefat haberini aldığımızda çok
üzüldük. Orhan abi herhangi biri değildi. O
bilgisiyle, hoşgörüsüyle, örnek davranışlarıyla
insanların gönlüne girmişti. Her ölüm acıdır
ama genellikle gençler öldüğünde “Hayatının
baharındaydı” diye daha çok üzülürler. Afrika’da ise; “Yaşlı bir insan öldüğünde,
bir kütüphane yanmış demektir” diye bir
atasözü vardır. Yaşı ilerlemiş olan insanların
yaşadıkları, gördükleri, bildikleri, tecrübeleri,
kendinden sonra gelen nesillerin yetişmesine
ışık olur...Orhan abimiz de, yazdığı kitaplarla
gelecek nesillere ışık olacak eserler bırakarak
bu dünyadan göçüp gitti...
Orhan abimizi, 30 Ekim günü Sincan Çimşit
mezarlığında ebedi istirahatine uğurladık.
Covid olmasına rağmen Öztürk Yılmaz olmak
üzere birçok kişi ve çocukları oradaydı ve böyle
bir babanın evlatları olmanın gururu gözlerine
yansımıştı. Ruhun şad olsun koca çınar. Nurlar
içinde uyu. Öyle bir günde aramızdan ayrıldın
ki, ne Cumhuriyet Bayramını ne senin ölüm
yıl dönümünü asla unutmayız... 31 Ekim 3021
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Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına yeniden
Hidayet Türkoğlu seçildi
Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Hidayet Türkoğlu
yeniden seçildi. Türkoğlu, 171 oyun 108’ini alırken, Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise
21 oyda kaldı.

JW Marriott Hotel’de gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda 171
delege oy kullanırken, tüm oylar geçerli oldu.
Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108’ini
alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21
oyda kaldı.
Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı
teşekkür konuşmasında, “Bu süreçte iyi yaptığımız
şeyler gibi yanlışlarımız da oldu. Sizler bizi tekrar
buraya seçtiniz. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz.
Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Beraber dostça
basketbolu iyi yerlere getireceğiz. Oy veren, vermeyen herkes baş tacı. Önümüzdeki hafta hepinizi
elinizi sıkmak için ziyaret edeceğim. Tekrar teşekkürler.” ifadelerini kullandı.
Türkoğlu’nun yeni döneminde yönetim kurulu asil
üye listesinde şu isimler yer aldı:
Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen,
Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer,
Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya,
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Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer
Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz
Argüden.HHidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa
seçilmenin sevincini yaşıyor
Yeniden göreve seçildiği için mutlu ve heyecanlı
olduğunu dile getiren Türkoğlu, kolay bir sürecin
olmadığını, üç önemli adayın yarıştığını anlatarak,
“Hem Harun abi hem de Erman abiyi kutluyorum.
Buradaki en büyük teşekkürü kulüplerimiz, delegelerimiz hak ediyor. Kendimizce iyi yaptığımız şeyler var, bunları iyi ifade ettiğimizi düşünüyorum.
Süreçte herkesle samimi duygularla konuştuk.
Daha iyisini hep beraber yapacağız. Türk basketbolu daha iyi yerlere gelecek.” dedi.
Kendisine dualarla ve iyi niyet dilekleriyle destek
olanlara da teşekkür eden Türkoğlu, “Önümüzdeki
haftadan itibaren tüm kulüplerimizi de tek tek ziyaret edip teşekkür edeceğim. Sorumluluklarımızın
farkındayız. Camiamızdan bize verilen net mesajı da aldığımızı düşünüyoruz. Bize inandıkları ve
bu işi daha iyi yapabileceğimizi düşündükleri için
teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BAKIŞ AÇISI
DÜNYADA NE KADAR TÜRK VAR

ZAFER
ALTINKESER
Yazar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Nüfus: 83.000.000
Başkent: Ankara
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
Nüfus: 12.000.000
Başkent: Bakü
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
Nüfus: 17.400.000
Başkent: Astana
TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ
Nüfus: 6.000.000
Başkent: Aşkabat
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
Nüfus: 31.000.000
Başkent: Taşkent
KIRGIZİSTAN CUMHURIYETİ
Nüfus: 6.200.000
Başkent: Bişkek
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Nüfus: 300.000
Başkent: Lefkoşa
ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ
ALTAY CUMHURİYETİ
Nüfus: 300.000
Başkent: Gorno-Altaysk
BAŞKURTİSTAN
Nüfus: 5.300.000
Başkent: Ufa
KABARDEY-BALKARYA CUMHURİYETİ
Nüfus: 1.200.000
Başkent: Nalçik
ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ
Nüfus: 1.800.000
Başkent: Supaşkar
DAĞISTAN CUMHURİYETİ
Nüfus: 3.500.000
Başkent: Mahaçkala
DOĞU TÜRKİSTAN
Nüfus: 30.000.000
Başkent: Urumçi
GAGAVUZYA
Nüfus: 200.000
Başkent: Komrat
HAKASYA
Nüfus: 600.000
Başkent: Abakan
KARAÇAY- ÇERKES CUMHURİYETİ
Nüfus: 700.000
Başkent: Çerkes
KARAKALPAKİSTAN
Nüfus: 1.400.000
Başkent: Nukus
NAHCİVAN
Nüfus: 500.000
Başkent: Nahcıvan
TATARİSTAN
Nüfus: 4.500.000
Başkent: Kazan
TUVA CUMHURİYETİ
Nüfus: 388.000

Başkent: Kısıl
YAKUTİSTAN
Nüfus: 1.200.000
Başkent: Yakutsk
TÜRK AZINLIKLARI
İRAN AZERİLERİ: İran’da varlığını sürdüren
30.000.000 Azeri Türkü bulunmaktadır.
KAŞKAYLAR: İran’da 2.500.000 Kaşkay Türkü
yaşamaktadır.
NOGAYLAR: Rusya federasyonu, Türkiye, Romanya ve Türki Cumhuriyetler’de toplam 400.000
civarında Nogay yaşamaktadır.
AHISKA TÜRKLERİ: Türkiye dışında, Rusya,
Türki Cumhuriyetler, Avrupa ve Abd’de yaklaşık
500.000 civarında Ahıska Türkü yaşamaktadır.
BALKAN TÜRKLERİ: Yunanistan, Bulgaristan
ve eski Yugoslav devletlerinde yaşayan Türkler.
1.000.000 civarındadır.
IRAK TÜRKMENLERİ: Irak’ta Musul-Kerkük başta olmak üzere çeşitli bölgelerde 3.500.000 civarında Türkmen yaşamaktadır.
KAÇARLAR: İran’ın bir dönemine damgasını vuran Türk boyudur. Günümüzde İran’da 25-30.000
Kaçar Türkü yaşamaktadır. Bizdeki Göçerler anlamındadır.
KARAY TÜRKLERİ (KARAİMLER): Dini inanış
olarak Museviliği seçen Türk halkıdır. Başta Rusya
ve İsrail olmak üzere dünyada 100.000 civarında
Karay Türk’ü bulunmaktadır.
KIRIMÇAKLAR: Bir başka Yahudi Türk boyudur.
Karaimler ile akraba olup özellikle Kırım’da yaşamaktadırlar. Günümüzde sayıları 10.000 civarındadır.
KAMUK TÜRKLERİ: Rusya-Kafkasya-Dağıstan’da
yaşayan Kıpçak Türkleridir. Nüfusları 500.000 civarındadır.
SALARLAR: Çin’de varlığını sürdüren ve sayıları
200.000 civarında olan Türk topluluğudur.
DOLGANLAR: Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan ve
Sibir Türkleri ile akraba olan sayıları 10.000’i bulan
Türk topluluğudur.
ŞORLAR: Sibirya’da yaşayan ve günümüzde nüfusları 20.000 civarında olan Türk topluluğudur.
SURİYE TÜRKLERİ: Günümüzde sayıları
1.500.000’i bulan Oğuz Türkmenleridir.
YUGURLAR: Çin’de yaşayan ve sayılları 20.000 civarında olan Türk topluluğudur.
TEREKEMELER: Günümüzde ekseri Rusya’da
yaşayan ve sayıları 1.000.000 civarında olan Kıpçak
topluluktur.
HALAÇLAR(KALAÇ): İran-Afganistan’da yaşayan
ve sayıları 200.000’i bulan Türk topluluğudur.
ŞAHSEVENLER: İran’da Kum, Tahran, Kazvin ve
Zevcan’da yaşayan sayıları 300.000’i bulan Azeri
halk.

(Devamı www.simgedergi.com sitesinde)

SİMGE DERGİ

53

İNFOGRAFİK

SİMGE DERGİ

54

BAKIŞ AÇISI
Lazer Projektör Teknolojisi

AYDIN
ALTINKESER
Yazar

Projeksiyon cihazı, içinde bulundurduğu lamba (ışık kaynağı) sayesinde, harici bir kaynaktan (bilgisayar, medya oynatıcı vs) aldığı video
sinyalleri aracılığıyla elektronik ve optik donanımlar kullanarak ışığı filtre eder ya da polarizasyonunu değiştirerek görüntü oluşturur.
Başlangıçta video projektörleri üç tüp (kırmızı,
yeşil, mavi) hem gerekli ışığı hem de görüntü
detayını sağlamak için CRT teknolojisi kullanıyordu. Tüpler çok sıcaktı ve özel bir jel
veya sıvı ile soğutulması gerekiyor ve çok fazla
güç tüketiyordu. Tüplerin yerine ışığı kırmızı,
yeşil, ve maviye ayıran özel aynalar veya renk
çarkları ve görüntü detayını sağlayan ayrı bir
görüntüleme çipi( LCD,LCOS veya DLP olabilir) ile birleştirilen lambalar ile değişirildi. LCD,
LCOS ve DLP “çipli lambalı” projektörler, özellikle yayabilecekleri ışık miktarı açısından, CRT
tabanlı öncüllerinden büyük bir sıçramadır.
Lambaların kısa ömrü, ek bir maliyetle periyodik olarak değiştirilmesini gerektirir. Lambalara
bir alternatif LED’lerdir (Işık Yayan Diyotlar).
LED’ler bir lambadan çok daha küçüktür ve yalnızca bir renk (kırmızı, yeşil veya mavi) yaymak
üzere atanabilir. LED’ler ayrıca lambalardan
daha verimlidir, ancak yine de birkaç zayıflıkları
vardır.LED’ler lambalar kadar parlak ve tutarlı
şekilde ışık yaymazlar.
Lambaların veya LED’lerin sorunlarını çözmek
için bir lazer ışık kaynağı kullanılabilir. Lazer,
Uyarılmış Radyasyon Emisyonuyla Işık Amplifikasyonu(Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation) anlamına gelir.
Video projektör ışık kaynağı olarak kul-

lanıldığında lazerler, lambalara ve LED’lere göre
çeşitli avantajlar sağlar.
• Tutarlılık: Lazerler, ışığı tutarlı bir şekilde
yayarak ışık saçılması sorununu çözer. Işık
lazerden tek, sıkı bir ışın olarak çıktığından,
“kalınlık”, ilave merceklerden geçirilerek
değiştirilmedikçe, mesafeler boyunca korunur.
• Daha düşük güç tüketimi: Projektörün ekranda bir görüntü göstermesi için yeterli ışık sağlama ihtiyacı nedeniyle, lambalar çok fazla güç
tüketir. Ancak, her lazerin yalnızca bir renk
üretmesi gerektiğinden (bir LED’e benzer) daha
verimlidir.
• Çıkış: Lazerler, daha az ısı üretimi ile daha fazla ışık çıkışı sunar. Bu, tam etki için yüksek parlaklık gerektiren HDR için özellikle önemlidir.
• Gamut/doygunluk: Lazerler, daha geniş renk
gamları ve daha hassas renk doygunluğu için
destek sağlar.
• Neredeyse Anında: Açma/kapama süresi,
TV’yi açarken ve kapatırken yaşadıklarınıza
benzer.
• Kullanım ömrü: Lazerlerle, periyodik lamba
değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak 20.000
saat veya daha fazla kullanım bekleyebilirsiniz.
Bir projektördeki lazer görüntüdeki asıl ayrıntıyı üretmez, projektörlerin bir ekranda tam
renkli görüntüler göstermesini sağlayan ışık
kaynağını sağlar. Ancak, “lazer ışık kaynağına
sahip DLP veya LCD video projektörü” yerine
“lazer projektör” terimi kullanılmaktadır.

(Devamı www.simgedergi.com sitesinde)
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DOĞU AKDENİZ’İN KİLİT ADASI: KIBRIS’IN FETHİ

Doç. Dr.
Zübeyde Güneş
YAĞCI
Yazar

Kıbrıs’ın tarihi Akdeniz dünyasındaki diğer
adaların çoğunda olduğu gibi ilkçağlara
dayanmaktadır. Konumu itibariyle yine ilkçağlardan itibaren Doğu Akdeniz’in kilidi
mesabesindeydi. Zaten bu konumu itibariyle
Anadolu-Mısır-Avrupa arasında yapılan ticaretin odak nokta idi. Çünkü eski çağlardan
modern çağlara kadar gemi teknolojisinin
gelişmemiş olmaması ve pusulanın icat edilmemiş olması gemilerin kıyıları takip ederek
ilerlemek zorunda kalmaları Kıbrıs’ın önemini
bir kat daha artmaktaydı. Kıbrıs Anadolu ve
Suriye sahillerine yakın olması, hatta Mısır’a
da çok uzak olmaması nedeniyle Akdeniz ticaretinin merkezi konumundaydı. Bu ticaretin
hinterlandı Mezopotamya, Hindistan ve Çin’e
kadar geniş bir alanı kapsamaktaydı. Uzun
kervan ticareti gittikçe adanın ehemmiyetini
artırmaktan öteye gitmedi. Bu sebepler Persler, Romalılar Kıbrıs’a hâkim olmuşlardır.
Şimdiye kadar pagan dinlerin hâkim olduğu
Kıbrıs’a Hıristiyanlığın gelişi Roma İmparatorluğu’nun Kıbrıs’a hâkim olduğu dönemdir.
Hıristiyanlığın ortaya çıkışından kısa süre
sonraya tekabül eden bu sürecin temsilcileri
havarilerden Paulus ve Barnabas’tır. Roma
İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığı kabul etmesine daha uzun zaman vardır. Hıristiyanlığın
Katolik ve Ortodoks mezhepleri olarak ikiye
ayrıldığı süreçte Kıbrıs’ta Ortodoks mezhebi
hâkim olmuştur. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu Katolik mezhebinde karar kılarken Ortodoks mezhebinde karar kılmıştır. Dolayısı ile
Kıbrıs’ın Doğu Roma İmparatorluğu sınırları
içinde kalması dini yapısının belirlenmesinde
etkili olduğu görülmektedir. Kıbrıs’ın Ortodoks yapısı Rumlar açısından devam etmektedir. Uzun süren Bizans hâkimiyeti sırasında adaya Müslümanlar da ele geçirmek üzere
faaliyetlerde bulunmuşlardır. Müslümanların
Kıbrıs’ı ele geçirmek için ilk defa Hazreti Osman döneminde yapılmıştı. Çünkü Mısır ve
Suriye’yi fethiyle Müslümanlar için Kıbrıs’ın
stratejik önemi artmıştı.648-649 yılında
Muaviye’nin komuta ettiği bu sefere askerlerin katılımı gönüllülük esasına göre idi. İlk
defa deniz seferine çıkılacaktı. Sefere katılanlar arasında ashaptan Ubâde b. Sâmit ve eşi
Ümmü Harâm bulunmaktaydı. Bu bize kadınların bizzat seferlere katıldıklarını göstermesi
bakımından dikkate değerdir. İslam orduları

Konstantia önünde karaya çıktığında Ümmü
Haram bindiği hayvanın tökezlemesi nedeniyle düştü ve şehit oldu. Şehit olduğu yere
defnedildi. Ümmü Haram’ın türbesi Hala
Sultan Tekkesi adıyla Kıbrıs Rum kesiminde
Larkana’nın güneyindedir. Müslümanların
Kıbrıs’a yerleşmeleri yine Muaviye tarafından
yapılmıştı. Ancak 680 yılında Müslümanlar
Kıbrıs’tan tamamen geri çekilseler de Kıbrıs
yöneticileri Muaviye döneminde ödemeye
başladıkları vergiyi vermeye uzun süre devam
ettiler. Kıbrıs’ın üzerindeki Bizans ile yaşanan
mücadele Abbasiler döneminde de devam
etti. Halife Harun Reşid adaya donanma sevk
eden halifeydi. Seferlerin başarısı kısmendi.
Zira Kıbrıs’ta Bizans hâkimiyeti sona erdirilememiştir.
Haçlı savaşları Kıbrıs’ın kaderini bir kez
daha değiştirdi. Ada haçlılara lojistik destek
sağlayan bir üs vazifesi görmeye başladı. Bu
boşluktan yararlanmak isteyen Kilikya’daki
Ermeniler, Antakya Haçlı Kontluğu, Trablus
Haçlı Kontluğu ve Mısır’daki Şii Fatimi Devleti arasında mücadeleye deprem de eklenince
Kıbrıs neredeyse harabe durumuna geldi. Bizans valisinin bağımsızlığını ilan etmesi ile
sonuçlanan müstakil Kıbrıs krallığı ile adadaki
Bizans egemenliği sona erdi. Fakat bu krallık
üçüncü haçlı savaşına komutanlık eden İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard ile son
buldu. Richard adayı üs edinmişti. Adanın
Ortodoks halkı ise Katolik yönetimden hiç
memnun kalmamıştı. Ama yapabilecekleri bir
şey yoktu. Hatta Arslan Yürekli Richard adayı
dönemin en güçlü askeri Katolik tarikatı olan
Tapınak Şövalyelerine sattı. Şövalyeler duruma
hâkim olamayınca bu defa Kudüs Kralı Guy de
Lusignan, Richard’ın izniyle adayı satın aldı.
Bu sırada Mısır’da Fatimiler yerine Eyyubiler, Eyyubiler yıkılınca ise Memluklar devlet
kurmuşlardı. 1370 yılından itibaren Lusignan
yönetimi Memluklara vergi vermeye başladı.
Bu sırada adaya kısa bir süre İtalyan şehir
devletlerinden biri olan Ceneviz hâkim oldu.
Ceneviz egemenliğinden adayı Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı fethine kadar diğer bir İtalyan
şehir devleti olan Venedik Lusignanlar yönetimi üzerinde etkili oldu.

(Devamı www.simgedergi.com sitesinde)
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MÜJDE
Bu dünya, bir dünya değil mi?
Uzay boşluğunda dönüyor…
Bu hayat, bir rüya değil mi?
Bir parlıyor, bir sönüyor…
Sonsuz hayat, bilimsel artık,
Bilim varlığını biliyor…
Vardık, varız, yarına vardık,
Herkes kurtuluş diliyor…

Sami Bayram
DÖRTBUDAK
Yazar

Beraber seyrediyor insanlık,
Ufukta dinler yükseliyor…
Açık ara önde Müslümanlık,
Müjdeler olsun İslam geliyor…
Sami Bayram DÖRTBUDAK
30 Eylül 2021
İstanbul

PERDELER
Işıkla görünür mesafeler,
Perdeler, bembeyaz perdeler…
Gerçeği örter hurafeler,
Perdeler, kapkara perdeler…
Gözle gördüğüm yerlerdeler,
Dışarda değil içerideler,
Gönül söylerse, dil deler,
Perdeler, sessizlik perdeler…
İnsanın yaşadığı yerdeler,
Nihayetsiz nurdan gölgeler,
Hepsi birden, meşhur Bir’deler,
Perdeler, açılsın perdeler…
Sami Bayram DÖRTBUDAK
25 Eylül 2021
Karamürsel
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Sami Bayram
DÖRTBUDAK Kimdir?
19 Şubat 1970 yılında Kocaeli’nin, Karamürsel
ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Karamürsel, lise öğrenimini ise Karamürsel İmam
Hatip Lisesi’nde tamamladı.1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik
ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.
Yurtdışında sinema, televizyon ve reklam, medya uygulamaları alnında yüksek lisans yaptı.
M.S.G.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinde resim
eğitimi aldı.
1993 yılında Data Yayınları ile yayın hayatına başladı. 2011 yılında ise Dörtbudak Yayınları Şirketi’ni kurdu. Süreli ve süresiz yayınlar
çıkarttı.
Yazarı olduğu “Anılarda İstanbul”, “Eskimeyen İstanbul”, “Muhteşem İstanbul”adlı kitapları
yayınlandı. Aynı zamanda “34sanathaber” adlı
bir kültür sanat dergisi çıkarttı. İstanbul Şehir
Tiyatrolarında “Harputta Bir Amerikalı”, “Bir
Adam Yaratmak”, “Hasan Ağa’nın Karısı” adlı
tiyatro eserlerini sahneye koydu. Yıllarını tiyatroya vermiş, 13 duayen sanatçıyla . “İstanbul’un
Tiyatro Nefesi” adlı belgeselin yapımcılığı yaptı.
İstanbul ve İstanbul kültürü ile alâkalı birçok
sergi, müze ve organizasyonlar gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası
kültür sanat platformlarında düzenlenen organizasyonlarını 2015’ten günümüze değin
gerçekleştirmeye devam etti.
Felsefe ve pisikoloji alanında eğitimine devam
eden Sami Bayram Dörtbudakv hâlen yazarlık
faaliyetini sürdürmekte, aynı zamanda çeşitli
konularda proje çalışmaları yapmaya devam etmektedir.
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OY KAYBETMEKTEN KORKMUYOR MUSUNUZ?

Murat ALTUN
Spor Yazarı

Her saha dışına taşan durumda derim;
“spora siyaset karıştırmayın” diye. Ne
yazık ki en küçük hücresine kadar bulaşmış durumda şimdilerde. Maddi manevi, kulüplerin iradesi ikinci planda! Çünkü
dışarıdan belirgin şekilde müdahaleler
görüyoruz! Bunları yalanlamak yerine,
ortaya çıkaranların tehdit edildiğine şahit
oluyoruz...

verip oyuncuyu mağdur etti “atananlar.”
Galatasaray Rizespor ile anlaşma zemini
ararken, sundukları şart düzenin geldiği
noktayı gözler önüne serdi; “atananlara
karşı davalarınızı geri çekin!” Kelime bulmakta zorlanıyorum artık... Atananlar ile
kol kola iş yaptıklarının kanıtı bu! Davayı
çekmedikleri için, Galatasaray oyuncusuna en üst limitten ceza verdiler. Yani
işi hakkaniyetine değil, keyiflerine göre
Saha içi de öyle. Özellikle şampiyonluk yapıyorlar. Sahada şampiyonluk yarışına
yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe lehine direkt etki eden düdüklü elemanlar ile futhakemlerin verdiği haksız kararlar yenilir bol zevkimizi öldürdüler. Düzelmek için
yutulur cinsten değil. Geçen sezon ile ilgili çaba yok, düzeltmek için girişim yok...
sekiz sayfalık yazım bile duruyor. Devran
resmen bu iki takım için dönüyor. On- AİHM nezdinde bağımsız olmayan kurullara yaklaşmaya çalışanları da tabiri caizse lar kararı mevcut iken, ülkemde bunu tanıaşağı itmeye çalışıyorlar ellerine fırsat mayan, düzeltmek için yeltenmeyen karar
geçtikçe. Bahsettiğim fırsatları da bazen mercilerine neden güveneyim? İktidar
kendileri uyduruyorlar. Bu sezon da geçen ittifakına söylüyorum; oy kaybetmekten
sezonun devamı gibi başladı! Biz bunlara korkmuyor musunuz? Futbol camiasınalışmak zorunda değiliz!
da yaşanan kaosu siz inşa ettiniz. İnsanlar
görmüyor mu sanıyorsunuz? Bahsettiğim
Mevcut iktidarın TFF çatısı altına ata- camialar öyle büyük sivil toplum örgütü
dığı Nihat Özdemir nasıl oluyor da süper ki sandıkta iktidar değiştirebilecek kadar!
lig kulüpleri ile hisse ve sponsorluk işleri Biri lehine öbürü aleyhine bariz kıyımlara
yapabiliyor? Nasıl müsaade ediliyor, devam edecek misiniz? Siz bilirsiniz!
bunları neden adalet mensupları sorgulamıyor, engellemiyor? Burası muz cumhuriyeti mi? Rizespor’un sponsorlarını
meydana çıkaran habercileri hadsizce tehdit etmekle kalmadılar, haber sitelerini
kapattırdılar! Teknoloji çağında insanları
susturamazsınız! Keza Adana Demirspor
da öyle... Celal Eren Çelik’in yazdıkları
dehşet verici! Bu nasıl bir güç zehirlenmesidir? Başakşehir gölgede kaldı sıra bu
takımlara mı geldi?
Galatasaray’a yapılan şantaj ne yazık ki medyada yüksek sesle konu olmadı. Çünkü
basın da hür değil! Oğulcan Çağlayan
hakkında FİFA maddelerine aykırı karar
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DİJİTAL KATILIMCI BÜTÇE

GÖZDE DOĞAN
Yazar

Devletin varlık sebebini yasalarla, ekonomiyle, tam kamusal mal ve hizmetlerle, küresel
güvenlikle açıklamak pek tabii mümkündür. Ayrıca devletin bazı görevleri, kitabelerden,
kutsal kitaplara, ütopik eserlerden namümkün denilen felsefi tasarımlara kadar uzanır.
Bir de şoklar… tahminlerimizi, politika önerilerimizi ve düşüncelerimizi değiştiren
dönüştüren olaylar… Nihayetinde devletin, görev tanımlarındaki uygulamaları, zamanın koşullarına uyumlu hale getiren rutinler karşımıza çıkar. Bunlardan biri de Dijital
Katılımcı Bütçeleme’dir.
Dijital Katılımcı Bütçeleme, özellikle yerel yönetim birimi olan belediye bütçelerinin
verimli ve israftan uzak bir şekilde tasarlanması adına vatandaşların kent hakkındaki
harcama önceliklerinin belirlenmesinde söz sahibi olmasını destekleyen bir uygulamadır. Soyut ve süreç odaklı olması dolayısıyla pek duyulmamış ve tabii ön yargılara da
maruz kalmaya açık bir yaklaşım olarak bebek adımlarını atmaktadır. Bu sürecin nasıl
ilerlediğini bir örnekle somutlaştıralım. A belediyesinin dijital katılımcı bütçe platformunda etkin olduğunu varsayalım. A belediyesi, Yeşil Mahalle’de günden güne artan
otopark (vb..sorunlar) sorununa çözümleri çeşitlendirmek için 20 Ekim 2021 tarihinde saat 19.00’da paydaşları online toplantıya davet etmiş olsun. (Paydaşlar, STK’lar,
öğrenciler, akademisyenler, muhtarlar, gönüllü diğer katılımcıların hepsini kapsamaktadır). Belediye yönetimi önderliğinde gerçekleştirilen bu toplantıdan elde edilen
sonuçların çıktıları kayıt altına alınarak bir sonraki yılın belediye bütçesi hazırlanırken
öncelik verilecek alanların neler olacağı ve harcama tahminleri bütçelere yansıtılmaktadır. Böylece vatandaş odaklı katılımcı bütçeler dijital platformlardan belediye bütçelerine ulaşmaktadır. Esasen verdiğimiz küçük örnek konu başlığını temsil eden basit
ve aynı zamanda karmaşık sistemlerin tamamını kapsamaktadır. Bu etkinliğin belediye
bütçesi ile arasındaki ilişki nedir? Yerel yönetim bütçeleri kanunlar kapsamında etkin,
verimli, katılımcı vb. esaslarla gerçekleştirilmelidir. Esasen bu ve benzeri uygulamalar
dönüşen ve dijitalleşen kamu maliyesi disiplininin belediye bütçesi boyutunu ifade etmektedir. Bununla birlikte belediye bütçelerinde israf kalemlerinden kaçınıp mali alan
yaratma çabası, maliye disiplininin önem verdiği konulardan biridir. Teoride ve pratikte
bu uygulama, avantajları ve dezavantajları, zorlukları kolaylıkları ile temelde; katılımcı demokrasiyi güçlendirerek refah ekonomisine katkı sunmayı, yerel kamusal malların
dağılımında adaleti gerçekleştirmeyi, karar verme mekanizmasında aktif seçmen algısını güçlendirmeyi, belediyelerin stratejik planlarında politika yeniliklerini oluşturmayı amaçlamaktadır. Pek tabii daha engin amaçlara sahip olan dijital katılımcı bütçe
uygulaması, belediye bütçelerinin dijital katılımcı ortamlara taşınması belediye yöneticilerine, akademisyenlere ve konuyla ilgilenenlere taze ve sürdürülebilir fikirlere açık
olma konusunda devinim yaşatacağa benziyor.
En nihayetinde Aristotales’in “siyasal yaratıklar arasında saydığı arılar ve karıncalar gibi
bazı canlıların, bireysel muhakemeleri ve arzuları dışında bir güdüleri veya birinin genel
çıkar için uygun bulduğunu diğerlerine anlatabilmesi için dilleri olmadığı halde, yine de
toplum halinde oldukları doğrudur…” Bu suretle dilleri olan toplumlar olarak, devlet
ve topluluk halindeki bütünlüğümüze evrensel, politik, demokratik, yenilikçi aynı zamanda çağa uygun hizmetler sunmamız elzemdir. Daha büyük ve daha küçük çıkarların
peşine düşmek yerine devletin sahip olacağı en verimli alanların neler olacağı düşüncesi
ile yaşamak ve dahi bu alanları iyileştirmenin peşinde olmalıyız. Konuşarak, anlaşarak,
anlayarak ve dahi düşünerek….Birlikte…
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Pandemi Gölgesinde Cumhuriyetin 100.yılı

Sayim YAĞAN
Yazar

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100.Yıl kutlamalarına dünyanın içine düştüğü
Covid-19 salgını açmazında büyük bir sınav vererek giriyor.Gelişmekte olan bir ülke
konumunda olmasına rağmen dünyanın gelişmiş ülkeleri ile kıyaslandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soğukkanlılığı sayesinde başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Sağlık Banlığımızın Tatlı-Sert aşı politikası, ABD gibi bir süper gücün eyaletlerinin
aşıya karşı fedaral devlete davalar açtığı mantık dışı davranışlarla karşılaştırıldığında ülkemizin yönetim anlayışının aslında gelişmiş ülkelerden daha medeni olduğunu
görüyoruz.Ekonomik sorunlara cebindeki para kadar çözüm bulmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti kasaları dolu gelişmiş ülkeler karşısında tüm olumsuz dış faktörlere
rağmen daha başarılıdır.
Batı dünyası ,daha şehirlerde yaşayan vatandaşlarını aşıya tamamen ikna edip aşı
oranlarını yükseltemezken ülkemiz sağlık çalışanları dağ köylerine kadar aşıyı ulaştırmıştır.Bu çabalar Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığının akılcı insani ikna edici politikaları sayesindedir.Fakat burda maalesef AK parti milletvekillerinin büyük
çoğunluğu sınıfta kalmış bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın iç ve dış sorunlarla mücadelesinde AK parti milletvekilleri büyük çoğunluğu zafer kazanılırsa biz burdayız kaybedilirse” ben yapmadım o
yaptı” zihniyetinde gölgede yaşamaya devam ediyorlar.
Erdoğana ulaşamıyoruz,randevu alamıyoruz ,görüşemiyoruz gibi bahaneler milletin vekalet verdiği temsilcilere uygun olmayan bahanelerdir.Okul hayatında çalışkan
öğrenci daima öğretmeni ile konuşmak zorunda değildir.İşini yapar derslerini çalışır
sınavda iyi not alır .
Milletvekilliği’de böyle bir şey siz ;size vekalet veren insanların sizi fark etmesini
görmesini kişisel icraat ve çabanızla sağlarsınız.Yok biz bir icraat yapamıyoruz elimiz
kolu bağlı diyorsanız o zaman ay sonu maaş bekleyen memur gibi düşünmeyi bırakıp
sorunu size vekalet veren halkınızla paylaşırsınız.Siz çaba gösterip halkınız için çalışır
faydalı projeler üretirseniz emin olun randevu alamadığınız görüşemiyoruz dediğiniz
Cumhurbaşkanı tüm ışıkları size yöneltecek ve dikkatini verecektir.
Bu ülkeyi Günahı ve Sevabı ile 20 yıl yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin tahmin
ettiğinizden daha fazla her şeyi gören bilen duyan fark eden bir kişiliğe sahiptir.
Ak Parti millet vekillerinin kendilerine bile sorsanız tüm mecliste bulunan Ak Partili
milletvekillerinin ismini saymakta zorlanır,hal böyle iken halk sizi nasıl tanısın.Başka
bir Türkiye yok Devletler birbirlerini sevmek zorunda değildir.Devletler arası saygı
ve sevgi menfaatler üzerine kuruludur.Ak parti milletvekillerinin ülkemizin içinde
bulunduğu ortamın tehlike arz eden boyutları nedeni ile bir an önce aldıkları vekaletin hakkını vermeleri ,Lider olarak kabul ettikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğanı tek kişilik ordu konumundan çıkarıp arkasında değil yanında olduklarını
gösterme zamanı.
Aksi taktirde Ak Parti 2023 seçimlerinde Cumhuriyetimizin 100.Yıl kutlamalarına
sadece seyirci olarak katılır.Kulaklarda “ Bu kubbe’de baki kalan hoş bir seda imiş”
şarkısı olur.
Tüm emeklerin boşa gitmemesi verilen emanetin sahibine güvenle teslim edilmesi
dileği ile.
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