
SİMGE DERGİ 1



SİMGE DERGİ 2

TEMSİLCİLİKLERİMİZ

YIL: 7    SAYI: 46
MAYIS 2022

İMTİYAZ SAHİBİ
Şerafettin ŞIVKIN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Tülay APUHANER

GENEL YAYIN KOORDİNATÖR Yrd.
Orhan YILDIZ

HABER MÜDÜRÜ
Bekir ÖZER

REKLAM MÜDÜRÜ
Simge ALTINOVA

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Sorumlu 

Gökhan YILDIZ

HUKUK MÜŞAVİRLERİ
Av. M. Alper KIZILAY

Av. Sahir YILMAZ
Av. Feridun GÖKHAN

Av. Vedat YILDIZ

HABER EDİTÖRÜ
Mahir TURGUT

WEB TASARIMI
Hasan AKMAN

İLETİŞİM
Hatice İŞLER

Simge Dergi İletişim: 
Adres: Ziyagökalp Caddesi Kültür Mahallesi No:30/30 

Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 925 44 94
+90 530 884 39 39  

E-Mail: basinizmir35@gmail.com
simgedergi@gmail.com

Web: http://www.simgedergi.com

Basım Tarihi ve Yeri
 30 MAYIS 2022

2M KOPYALAMA BASKI
Adres: İlkadım Mahallesi

Dikmen Caddesi No.119/A Çankaya /ANKARA
  

ISSN NO: 2528-8679

Simge Dergisi, Basın Ahlak Kurallarına
Uyacağına Taahhüt eder.

Dergimiz Basın İlan Kurumu Üyesidir.
Simge Dergisi Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığına Kayıtlıdır.

Yazarlarımızın yazılarından dergimiz sorumlu değildir.

YURT İÇİ
ADANA: EMRAH ALEV, NAZİK KEBELİ

AFYONKARAHİSAR: NECMETTİN CAN

AKSARAY: MURAT CAM, VELİ DUYAR

ANKARA: KALENDER KARAKOL, ERDOĞAN 
CECEN, FUAT AĞDEMİR, ZAFER ALTINKESER, 
ORHAN YILDIZ, ZAFER ÇAKMAK, ÖMER ŞAHİN, 
YUSUF EKŞİ

ANKARA (KIZILCAHAMAM): HATİCE İŞLER, 
SİNEM ARI ÖZÇELİK, ERTUĞRUL İPEK

AMASYA: AYŞE YAMAN

ALANYA: SÜLEYMAN GÜNDÜZ

ANTALYA: AHMET ERGÜN KOÇ, ALİ SAK

ARTVİN: TURGAY AYDEMİR

AYDIN (DİDİM): GÜRHAN GÜNCAN,
EKREM GÜNER

AYDIN (ORTAKLAR): ENDER BÜYÜKBİNGÖL

AYDIN (SÖKE): ÇİLEM KARAKAŞ

BURDUR: AYHAN ŞIVKIN

BURSA: MUSTAFA NURULLAH ÖZDİL

ÇANAKKALE: ŞÜKRÜ AKCAN

ÇANKIRI: HÜSNÜ EKİZCELİ

DENİZLİ: MAHİR TURGUT, MACİT KARACA, 
HASAN ALPARSLAN

DİYARBAKIR: ERKUT TEMİZ

DÜZCE: YAVUZ YILMAZ

EDİRNE: NECMİ BOZTOPRAK

ERZURUM: PROF. DR. KEREM KARABULUT

GAZİANTEP: MUSTAFA AĞFINDIK

HAKKARİ: HAKAN TAŞ

HATAY: KEZİBAN FAKI, EMİNE GÖĞEBAKAN

ISPARTA: LEVENT GÖNÜL, MEVLÜT GÖNÜL, 
SABAHATTİN TURAN

İSTANBUL İL GENEL KOORDİNATÖRÜ:
EDA ŞULE YAŞAR KORKMAZ,
DOÇ. DR. ALİ CEVAT TANALP 

İSTANBUL: SAYİM YAĞAN, HARUN ESER,
SEFA ÖZYILMAZ, B. ZAFER KANDEMİR, CAFER 
ŞAHİNTAŞ, HÜSEYİN ÖTEGE

İSTANBUL İL TEMSİLCİSİ: ERTAN BIDIKLI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI: BEKİR ÖZER

IĞDIR: İLKER SERCAN

İZMİR: SİMGE ALTINOVA, YÜKSEL UREM, TİMUR 
ŞENGEZER, ADEM TURGUT, SACİT CELAYİR, 
NEJAT YILDAN

İZMİR (ÇİĞLİ): HASAN AKMAN

İZMİR (KONAK): CENGİZ VAROL

İZMİR (BORNOVA): ÖZLEM DEMİR

İZMİR (BUCA): HÜRRİYET BİNBİR

İZMİR (KEMALPAŞA): ÖZCAN BULUT

KARS: TURGUT OTLUYURT

KASTAMONU: AYDIN ALTINKESER

KARABÜK: ZEHRA BOSTANCI

KAYSERİ: SİNAN ŞİMŞEK,
MUHAMMED ALİ ŞİMŞEK

KIRIKKALE: GÜVEN GÜNDÜZ, İBRAHİM YAMAN

KIRKLARELİ: KEMAL KAÇMAZ

KIRŞEHİR: İDRİS KURUM

KOCAELİ: ALİ ERNALBANT,
HİKMETULLAH GÖNÜL, RAMAZAN ÖZTÜRK

KONYA: NİHAT USLU

KUŞADASI: HAMİT ARIKAN

MALATYA: TACİM AKTAŞ

MANİSA: İSMAİL AYDIN, GÖZDE DOĞAN,
MUSTAFA ŞAHİNKAYA

MUĞLA: İHSAN SOYDEMİR

MERSİN: M. ERKAN TOPÇU

ORDU: RAFİA BEYLİK, CEVDET YEŞİLYURT

SAKARYA: AYŞE MEMİK

SAMSUN: HASAN KARAKUŞ

ŞANLIURFA: NECİP ÖZBEK, KENAN CİHAN,
HAŞİM ŞEYHALİOĞLU

RİZE: HASAN KANSIZOĞLU, ENGİN ÖNKİBAR

TRABZON: DUYGU KARAHASANOĞLU,
AHMET KÜLENKÇİ

YOZGAT: KEMAL CAM

YURT DIŞI
ALMANYA: YAŞAR KAÇMAZ

AMERİKA: EBRU WATERS

ARNAVUTLUK: MUSTAFİ SAMIJA

AVUSTRALYA: HASAN ÖZKAN

AZERBAYCAN: ALİ ULVİ ZADEOĞLU,
RAMİN ALİZADE

BOSNA HERSEK: SAMIR KALTAK

BULGARİSTAN: TONTCHO STEFANOV

FAS: YASMİNE ENAİ

FİLDİŞİ SAHİLLERİ: CEMİL AKIN

FRANSA: ADNAN ŞIVKIN, TANSU SARITAYLI

HOLLANDA: GÜLSEMİN KONCA

İNGİLTERE: DR. CEMİL ALİM, YAVUZ ECER

İSKOÇYA: İLKNUR ALİM

İTALYA: VIOLA DAMIAN

İRAN: MİR. MOSTAFA KARAMİ

KANADA: ORUÇ NAMLI, KAAN NAMLI

KIBRIS: İLHAN GÜNCAN

KIRGIZISTAN: AZAMAT MAKSUDUNOV

MAKEDONYA: MUSTAFİ SAMIJA

ROMANYA: İSMAİL BOZTOPRAK

RUSYA: ELENA GÜNDÜZ

SOMALİ: GÖKHAN YILDIZ

UKRAYNA: ORHAN ÇALOĞLU

YENİ ZELANDA: S. SERDAR ÖZTÜRK



SİMGE DERGİ 3

ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

KIYMAYIN!..

İyi hatırlıyorum.
Hürriyet Gazetesi yazmıştı...
Dünyanın en iyi 5 havalimanı arasında İstan-
bul Atatürk Havalimanı olduğunu...

Doğrudur.
Çünkü.
İstanbul artık Türkiye’nin değil, dünyanın 
merkezi haline gelmiş bir şehrimiz... 

Buraya iki havalimanı değil, üç havalimanı 
bile yetersiz...

Şimdi durup dururken buda neyin nesi der-
seniz, şundan...

Atatürk Havalimanı (AHL) hiçbir neden yok-
ken İstanbul dışına yeni havalimanı yapılması 
nedeniyle tam kapatılmayıp, sadece bir pist 
açık bırakılıp sayın Cumhurbaşkanı uçağına 
iniş için açık bırakılıyor.

Bırakılsın. 

Ama birde bakıyoruz ki...

Geçen yıl şiddetli kış nedeniyle İçişleri ve Ul-
aştırma bakanını taşıyan uçak yeni yapılan İs-
tanbul Havalimanına iniş yapamayıp Atatürk 
Havalimanına iniş yapıyor.

Demek ki kışın İstanbul Havalimanına kolay 
iniş yapılamayacak ve bu yüzden AHL kapatıl-
mayıp hiç olmazsa iç hatlar inişine açık bırakıl-
ması gerekecek.

Çünkü...

Atatürk Havalimanı Milyarlarca dolara inşa 
edilip o paranın hakkını verdi, kendini amorti 
etti, kısa sürede kâra geçti. 

Şu anda yerine Millet bahçesi yapılması üzücü, 
bahçeye ağaç dikilmesi sakıncalı. Bu bilim ad-
amlarının işi ve açıklamalarına göre ileride 
ağaçların büyüyeceği, kuşların konacağı ve o 
kuşların inen uçağın düşmesine neden olabi-
leceğini açıklamasını getirdiler.

Atatürk Hava Limanı her şeyiyle şehrin merkez-
inde dört dörtlük, çok az ülkede bulunan ve 
dünyanın kabul ettiği hazır bir havalimanımız... 

Bu yüzden hiç olmazsa iç hatlar olarak kalabil-
ir, kargo ve dış hatlar yeni havalimanında kul-
lanılabilir.

Yıkılıp yerine ağaç dikilmesin.

Kuş konar, zarar verir.
Ağaç üzülür, ağlar...

Kıymayın...
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Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi 
Başkanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi’nin Açılış 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, eğitimin her işin başı 
olduğunu söyledi.

Türkiye’de her işi ileri taşımanın yolunun o işi liyakat-
li insanlara emanet etmekten, liyakatli insanı yetiştir-
menin yolunun da eğitimden geçtiğini belirten Bozdağ, 
AK Parti iktidarları döneminde eğitime büyük önem 
verdiklerini bildirdi.

Eğitim merkezinin personel yetiştirilmesinde önem-
li bir görevi yerine getireceğine işaret eden Bozdağ, 
merkezin faaliyete başlamasında emeği geçenlere teşek-
kür etti.

Yargı mensuplarının eğitimi için Türkiye Adalet Akad-
emisinin ve eğitim merkezlerinin kurulduğunu hatırla-
tan Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

“Gelinen zaman içerisinde gördük ki hakim ve savcı 
yetiştirmede yeni adımlar atmaya ihtiyacımız var, eğit-
im konusunda yeni adımlar atmaya ihtiyacımız var. 
Dolayısıyla hakim ve savcı adaylığı sistemini kaldırıyor, 
yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesini get-
iriyoruz. Hakim ve savcılık sınavını kazanan her bir 
evladımızın ataması hakim ve savcı yardımcısı olar-
ak yapılacak. Önce üç ay Adalet Akademisinde temel 
eğitim, sona hakim ve savcı sınıfına ayrılanların tespiti, 

sonra araziye, adliyelere gidecekler.”

Her eğitici hakime en fazla iki hakim ve savcı yardım-
cısı atanacağını anlatan Bozdağ, “Hakim ve savcı 
yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak, kanun-
da statüsü olacak. Görevleri kanunda tek tek yazılacak. 
Usta-çırak ilişkisi içerisinde hakimlerimiz, savcılarımız 
yardımcılarını yetiştirecek. Hukukla, cezayla ilgili eğit-
im kısmı bitince Akademiye bir daha çağrılacaklar. 
İstinaf ve Yargıtay’daki eğitim bitince de son eğitime 
çağrılacaklar.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, hakim ve savcıların eğitimlerinin ar-
dından kürsüye yetişmiş olarak atanacağını vurguladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun hakim ve savcı yardım-
larının kabulünden sonra soruşturmada, yargılamada, 
kararda isabet oranının artacağının altını çizen Bozdağ, 
böylece vatandaşın adaletten beklentisinin karşılanma 
oranının da yükseleceğini kaydetti.

“Bu denetim, cezalandırma, ayıp arama, açık arama 
denetimi değil”
Adliyelerin, hakim ve savcıların teftişine yönelik yeni 
bir adım daha atılacağını bildiren Bakan Bozdağ, bu 
teftişlerin iki yılda bir yapıldığını ancak uygulamaya 
bakıldığında uzun zamandır teftişi yapılmayan adliye-
lerin bulunduğunun görüldüğünü aktardı.

GÜNCEL

Adalet Bakanı Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını
arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusun-
da kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim.” dedi.



SİMGE DERGİ 5

GÜNCEL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi zi-
yaret kapsamında geldiği Birleşik Arap Emir-
likleri’nde (BAE), Savunma İşlerinden Sorum-
lu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al 
Bowardi ile bir araya geldi, BAE Devlet Başkanı 
ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin 
Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi, çeşitli 
temaslarda bulundu.

Türkiye’den 15 sene sonra bir savunma bakanı 
tarafından gerçekleştirilen ilk resmi ziyarete ve 
yoğun geçen görüşme trafiğine ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Akar, gündeme ilişkin 
soruları da yanıtladı.

Abu Dabi’ye ayak bastığı ilk andan itibaren 
gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek 
sözlerine başlayan Akar, ilk görüşmeyi BAE 
Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı 
Al Bowardi ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Baş 
başa ve heyetler arası görüşmelerin samimi ve 
olumlu bir havada geçtiğini aktaran Akar, şun-
ları söyledi:

“Savunma ve güvenlik başta olmak üzere bütün 
konuları karşılıklı görüşme, ele alma imkanı 
bulduk. Büyük bir memnuniyetle belirtmek 
isterim ki konuşulan bütün konularda aşağı 

yukarı mutabık olduğumuzu gördük. Bir tarafta 
askeri, eğitim iş birliği konularını, bunlarla ilgili 
neler yapabileceğimizi ele aldık, diğer taraftan 
da potansiyelimiz, ihtiyaçlarımız ve bunların 
karşılanmasına yönelik iş birliği konularını 
masaya yatırdık. Açık ve net olarak bu konuları 
görüştük, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk.

Ayrıca bir şekilde bazı gecikmeler olduğunun 
bilinciyle önümüzdeki günlerde yoğun bir 
çalışmayla bu geçen zamanı da telafi edebi-
leceğimiz konusunda mutabık kaldık. İnşallah 
önümüzdeki günlerde yapacağımız çeşitli üst 
düzey ziyaretler ve heyetler arası görüşmeler-
le bunu da gerçekleştireceğiz. BAE Genelkur-
may Başkanı kısa bir süre sonra ülkemize zi-
yarette bulunacak. Bu ziyaretle Genelkurmay 
Başkanımızla konuları teknik düzeyde daha de-
taylı, ayrıntılı şekilde ele alacaklar.”

Temasları kapsamında Tawazun Endüstri Parkı 
ve savunma sanayii firması IGG’yi de ziyaret et-
tiğini ifade eden Akar, “BAE şirketlerinin Tür-
kiye’deki şirketlerle iş birliği halinde olduğunu, 
önemli işlerin yapıldığını gördük. Önümüzdeki 
dönemde bunların daha ileri düzeye çıkacağını 
da rahatlıkla söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı.

Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek her türlü 
görevi yapmaya hazırdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “(Suriye’nin kuzeyine olası bir operasyon) Biz herhangi bir şekil-
de ülkemizin güneyi, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz.” dedi.
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GÜNCEL

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları 
Soruşturma Bürosunca FETÖ’nün Kara Kuvvetleri 
Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” olarak ad-
landırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün 
“sivil imamları” ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 6’sı 
muvazzaf, 1’i emekli, 5’i daha önce ilişiği kesilmiş asker 
ile 3’ü mahrem imam olmak üzere 15 şüpheli hakkında 
gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 6 
ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 11 
şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların 
sürdüğü öğrenildi.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 16 
şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü 
Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamın-
da, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u 
kullanan, büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden tele-
fon görüşmesi yaptığı tespit edilen, TSK ve emniyet 
mahrem yapılanmasında bulundukları belirlenen 25 
şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, 
Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı 
operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş kamu 
personellerinin de bulunduğu 16 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel 
doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler-
in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 9 zanlının 
yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

FETÖ’nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik 
soruşturmada 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri 
Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 3’ü mahrem imam 15 şüpheli hak-

kında gözaltı kararı verdi.
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkiler-
inin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere 
bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukray-
na arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden 
oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indi-
recek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu 
ifade etti.

Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İs-
tanbul’da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) 
ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekaniz-
masında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye ve Suri-
yeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019’daki mu-
tabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilo-
metre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin 
oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getiril-
mesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet 
Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı 
Zelenski ile telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya 
savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dev-
let Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşında-
ki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile 
Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar 
her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arab-
uluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır 
olduklarını ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla 
ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bil-
hassa önem atfettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş 
Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merke-
zi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da ev sahipliği yap-
maya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı
Putin’le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde 
ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.
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Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylem-
lerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli si-
lah kullandıklarını belirten Konaşenkov, “Havadan 
fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle Ki-
ev’de ‘Artem’ roket-uzay işletmesinin üretim binaları 
vuruldu.” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek 
hassasiyetli “Kalibr” füzeleriyle Fastov, Krasnosölka 
ve Polonnoye demiryolu kavşaklarında üç çekiş trafo 
merkezinin yok edildiğini ve havadan yüksek hassas-
iyetli füzelerle de 9 Ukrayna askeri unsurunun imha 
edildiğini dile getirdi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin, gece boyun-
ca 112 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu bildiren 
Konaşenkov, füze birliklerinin 13 nesneyi yok ettiğini 
aktardı.

Konaşenkov, topçu birliklerinin 975 yeri ateş altına al-
dığını ifade etti.

Rus hava savunma sistemleriyle 13 insansız hava 
aracının havada vurulduğunu dile getiren Konaşenk-
ov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar, 142 uçak, 111 
helikopter, 634 insansız hava aracı, 278 hava savunma 
füze sistemi, 2 bin 638 tank ve zırhlı, 304 çok namlulu 

roketatar, 1175 obüs ve havan topu, 2 bin 467 özel askeri 
araç imha edildi.” diye konuştu.

Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 23 bine 
yükseldi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 
Ukrayna’daki asker kaybının 23 bine yükseldiğini, 
Rusların savaş boyunca 189 uçak, 155 helikopter ve 986 
tank kaybettiğini açıkladı.

Rus ordusunun 24 Şubat-29 Nisan dönemindeki 
kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkur-
may Başkanlığı, Ukrayna’ya saldıran Rus ordusunun 
son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Rus ordusu 23 bin asker kaybetti, 189 
uçak, 155 helikopter, 986 tank, 2 bin 418 zırhlı araç, 435 
top, 151 roketatar sistemi ve 73 hava savunma sistemi 
imha edildi.

Rus güçleri 1695 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 
yakıt aracı ve 229 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart’ta yapılan 
açıklamada, Ukrayna’da 1351 Rus askerinin öldüğü 
duyurulmuştu.

Rusya: Kiev’de roket üretim binalarını yüksek
hassasiyetli füzeyle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir roket 
işletmesinin üretim binalarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını söyledi.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan 
açıklamaya göre, Türkiye ile BAE arasında yoğunlaşan savunma san-
ayisi iş birliği ilişkilerinin devamı olarak iki ülke devlet yetkilileri ve 
şirketleri Ankara’da bir araya geldi.

SSB ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı 
İsmail Demir, BAE Tedarik Kuruluşu Tawazun Ekonomik Konseyi 
Genel Müdürü Tareq Abdul Raheem Al Hosani, üst düzey askeri 
yetkililer ve şirket yöneticileri katıldı.

Demir ve Al Hosani şahitliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayii 
İmalatçılar Derneği (SASAD) ile BAE’deki muadil kuruluş EDDC 
(Emirates Defense Companies Council) arasında endüstriyel iş birliği 
konusunda, TR TEST ile Tawazun arasında ise test ve sertifikasyon 
konusunda mutabakat muhtıraları imzalandı.

Türkiye ile BAE arasında savunma sanayisi alanında iş birliğini 
artırmaya yönelik çalışmaların sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın şubat ayındaki BAE ziyaretinde iki ülke arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Niyet Mektubu imzalanmıştı.

“Niyet Mektubu”na imzaları yine Demir ile Al Hosani atmıştı. Bugün 
yapılan toplantı ve imzalanan mutabakat muhtıraları, Niyet Mektu-
bu’nun bir sonucu olarak gerçekleştirildi.

Türkiye ile BAE arasında savunma sanayisi alanında
2 mutabakat muhtırası imzalandı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında iki ülke savunma sanayisi ilişkilerinin 
geliştirilmesine yönelik iki mutabakat muhtırasına imza atıldı.



SİMGE DERGİ 10

GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Pakistan ilişkilerini
daha da güçlendirmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şah-
baz Şerif, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki baş başa ve 
heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza tören-
inin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasına, Şerif ve heyetine “Hoş geld-
iniz.” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şer-
if ’in Başbakanlık görevine gelmesinin ardından Türki-
ye’ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif ’i 
yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik 
bağlarının köklerinin, tarihin derinliklerine uzandığı-
na işaret eden Erdoğan, “Güney Asya Müslümanlarının 
İstiklal Savaşımız sırasında verdiği desteği hiçbir zam-
an unutmadık, unutmayacağız. Çeyizlerini, müce-
vherlerini Milli Mücadele yıllarında bizlere bağışlayan 
Pakistanlı kadınların fedakarlığını asla unutmadık, 
unutmayız. Bu köklü bağlardan güç alan ilişkilerimiz, 
Pakistan’ın bağımsız bir devlet olarak kurulduğu 1947 
yılından beri dostluk ve kardeşlik temelinde gelişmek-
tedir.” diye konuştu.

Bu yılın Türkiye ve Pakistan arasındaki diplomatik il-
işkilerin tesisinin 75’inci yılı olduğunu anımsatan Er-

doğan, Şerif ile yaptıkları baş başa ve heyetler arası 
görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel mese-
leleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını ifade etti.

Gerek ikili düzeyde gerekse uluslararası platform-
larda dayanışmayı artırarak sürdürme kararlılığını 
vurguladıklarını belirten Erdoğan, Türkiye-Pakistan 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7’nci to-
plantısının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların 
sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye-Pakistan ilişkiler-
ini, iki ülkenin tarihiyle, dostluğuyla ve potansiyeliyle 
mütenasip bir şekilde stratejik bir perspektifle daha 
da güçlendirmeye hazırız. Pakistan’la savunma san-
ayi alanında son dönemde geliştirilen somut iş birliği 
projelerinden memnuniyet duyuyoruz. MİLGEM Pro-
jesi kapsamında ortak korvet üretimimiz bu anlamda 
önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu proje çerçevesinde 
ikisi Pakistan’da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin 
yapım aşamaları belirlenen takvim çerçevesinde bir-
er birer tamamlanıyor. Bu 4 geminin teslimatını 2023 
ağustosundan başlayarak 6’şar ay arayla yapacağız.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye-Pakistan ilişkilerini, iki ülkenin tarihiyle, 
dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip bir şekilde stratejik bir perspektifle

daha da güçlendirmeye hazırız.” dedi.
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MAYIS AYININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Küresel ısınmanın bir sonucu olarak, hav-
aların giderek insanları şaşırttığı günlerd-
eyiz. Bir bakıyorsunuz özlediğimiz sımsı-
cak bir günü yaşarken, hemen devamında 
artık bir sonraki seneye kadar gerek kal-
madığını düşünerek, temizlemeye ver-
diğimiz paltolara ihtiyaç duyduğumuz 
günleri yaşıyoruz. Bununla beraber, uzu-
nca süredir insanlığı tedirgin eden, top-
lu hayatını son derece olumsuz etkileyen 
pandemi şartları da nihayet bazı istisnal-
ar dışında yerini tam anlamıyla yeni nor-
male bıraktı. Özellikle belli yaş grupların-
da olan ve geçmişlerinde belli hastalıklara 
yakalanmış kişiler bakımından pandemi 
ortamının üçlüsü maske-mesafe ve hijyen 
kuralları artık vazgeçilmez bir uygulama 
olarak, yaşantımızın da yerini aldı. Bunun 
gibi toplu taşım araçları ve hastaneler gibi 
mekanlarda maske takma zorunluluğu de-
vam ederken, salgın konusunda tecrübe 
kazanmış toplum bireylerinin herşeye 
rağmen kendi ve yakınlarının sağlıklarını 
korumaya yönelik tedbirleri almaya de-
vam etmeleri sevindirici. 

Bu arada ülkemizin öncülüğünde barış 
görüşmelerini devam ederek, Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırılarını engellemeye 
yönelik çabalar da artarak devam ediyor, 
Avrupa’nın merkezindeki milyonlarca 
masum insanı yakından ilgilendiren, her 
gün Rus bombalamalarının neden olduğu 
kadın erkek, genç yaşlı demeden masum 
canların hayattan kopuşlarının yanın-
da travmatik acıların yaşandığı Ukrayna 
kentlerindeki yıkımın bir an önce kalıcı at-
eşkes ve barışla sonuçlanması tüm insan-
lığın ortak dileği. Bunun yanında içinde 
bulunduğumuz günlerde ülkemizin 1984 
yılından buyana sürdürdüğü terörle mü-
cadelesi de sınır ötesi harekatlarla devam 
ediyor. Ülkemizin birlik ve beraberliğine 
kast eden, toplumumuzun refah ve kalkın-
masının önündeki en önemli engellerden 
biri olan terörle topyekün mücadelede de 
son derece önemli başarılara imza atılıyor. 
Ülkemizin bekasına ve milletimizin bir-

lik ve beraberliğine  kast eden terör yu-
vaları, gerek ülke içinde ve gerekse ülke 
dışında  nerede olursa olsun, kahraman-
larımız tarafından bertaraf ediliyor. Yıllar-
ca terörle mücadelenin içinde bulunan bu 
güzel ülkenin, bu alanda katettiği başarılar 
ve bugün gelinen nokta şüphesiz, her türlü 
takdirin üstündedir. 

Başta da belirtildiği gibi bahar gelmekte 
nazlı davranıyor. Bir bakıyorsunuz güneş 
hafif yakıcılığını gösterirken, hemen aka-
binde kaloriferleri yeniden yaktıracak bir 
iklimin gelmesi, insanımızın psikolojisini 
de olumsuz etkiliyor. Yaşamımızı allak 
bullak eden iklim değişikliğinin yanın-
da giderek artan ekonomik sıkıntılar da 
yaşamı fevkalade olumsuzlaştırıyor. Gi-
derek yoksullaşan, alım gücü inanılmaz 
bir şekilde düşen bireyler, ne yapacaklarını 
bilemiyor, her şeye rağmen kendi müte-
vazi bütçelerini artan hayat pahalılığına 
uydurmaya gayret ediyorlar. Çevremizde 
yaşanan bu olumsuzluklar, bireyler olarak 
hepimizi daha bir saldırganlaştıryor, bir-
birimize tahammülü azaltıyor. Daha önce 
gülüp geçtiğimiz pek çok olaya son derece 
ters tepkiler vermemize neden oluyor. 
Ekonomik sıkıntılar, hiç şüphesiz her türlü 
olumsuzluğun baş nedeni. Aile ortamının 
ahenginin bozulması, karı-koca arasında-
ki anlaşmazlıkların şiddete dönüşmesi ve 
sonuçta boşanmaların giderek artması ile 
bölünen aileler, mağdur olan hatta ortada 
kalan masum çocuklar, bu süreçte şiddet 
gören kadınlarımızın yaşadığı travma-
lar her gün yazılı ve görsel medyanın 
manşetlerinde… Her yıl Mayıs ayının 
ikinci pazarı kutlanan “Anneler Günü” de 
işte böyle bir ortamda kutlandı. Yaşanılan 
her türlü olumsuzluğa rağmen bizleri var 
eden annelerimize sevgiyle koştuk. Onları 
hiç bitmeyecek sevgi ve şükranlarımız-
la kucakladık, bebekliğimizde yaptığımız 
gibi sımsıcak nefeslerini içimize ...

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar
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İslam Medeniyetinin Sanata Yansıması Konulu Tezhip
ve Minyatür Sergisi Açıldı

İslam Medeniyetinin Sanata Yansıması 
Konulu Tezhip ve Minyatür Sergisi’nin 
açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde, İs-
tanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Haluk Alkan ve İstanbul Üniversitesi 
Sürekli Uygulama ve Araştırma Merke-
zi Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi 
Eğitim Programı Sorumlusu Prof. Dr. Nil 
Sarı konuşma yaptı.

“Atölyemizde Bir Saray Nakışhanesi Gibi 
Çalışıldı”

Açılış konuşmalarının ilkini Prof. Dr. Nil 
Sarı gerçekleştirdi. Düzenledikleri atölye 
programının bir 2010 projesi olarak ku-
rulduğunu ve o günden bugüne İstanbul 
Üniversitesi adına çok sayıda sergi ve kitap 
çalışması yaptıklarını belirten Prof. Dr. 
Sarı, atölye kapsamında bir saray nakışha-
nesi gibi çalışıldığını ve görevli hocaların, 
Türkiye’nin en üst seviyede, en büyük zevk 

sahibi ve tecrübeli hocaları olduğunu söyl-
edi. Gerek öğrencilerin gerekse uzman-
ların atölyeye devam ederek hem kendil-
erini daha ileri noktalara taşıdığını hem 
de birtakım yeni üsluplar geliştirdiklerini 
aktaran Prof. Dr. Sarı, “Öğrencilerimiz de 
uzmanlarımız da hocaların üsluplarının 
bir devamına katkıda bulunuyorlar. Bizim 
atölyemizin seviyesi biraz fazla iddialı gibi 
gelebilir ama bu bana göre çok yerinde bir 
iddiadır. Atölyemiz, Türkiye’deki en ileri 
seviyedeki atölyedir. İstanbul Üniversi-
tesi’nin ilk üniversite olması gibi atöly-
emizin de bir ilki gerçekleştiriyor olması 
bize mutluluk vermektedir. Biz İstanbul 
dışında da çok sergi açtık. Özellikle vali-
likler ve belediyeler sergilerimizi destekle-
di, kitaplarımızı yayınladılar. Biz de daima 
kendi kültürümüzle ilgili binaları, eserleri 
değerlendirmekteyiz. Ve onları günümüz 
zevkine uygulayarak yeni eserler vücuda 
getirmekteyiz” dedi.

Prof. Dr.
BAYRAM ALTAN

Yazar
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EDEBİYATIMIZIN VE DÜŞÜNCE HAYATIMIZIN KUTUP YILDIZLARI

Mayıs ayı, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç 
ayıyıydı denebilir. Sezai Karakoç’un 
ebediyete göçüşü, Necip Fazıl’ın vefat 
yıldönümü, bunda etkili oldu. Anma 
törenleri, üniversite ve sivil kuruluşlar-
da paneller ve söyleşiler, mayıs ayı bo-
yunca devam etti. Ben, bu iki şairimizi 
yakından tanıdım. Necip Fazıl’ın Büyük 
Doğu dergisinde, Sezai Karakoç’un Diriliş 
dergisinde yazmak mutluluğu yaşadım. 
Necip Fazıl, Büyük Doğu’da yayımladığı 
“Gel İçimde Ağla” hikâyesini şöyle takdim 
etmişti: “Genç neslin seçkin kalemlerin-
den Durali Yılmaz, bu  hikâyesiyle, müthiş 
ruh burkuntusu içinde üstün gaye ve ideal 
hayatı arayan insanın gölgeler ve pırıltılar-
la dolu bir macerası olarak muhtaç olduğu-
muz İslâmî sanat ve edebiyattan çarpıcı bir 
örnek vermektedir. 

Hikâyeyi bu ölçülerle okuyucularımıza 
takdim ederiz” (Büyük Doğu, 8 Mayıs 
1978).  Sezai Karakoç, Donuklar adlı 
hikâyemin iki bölümünü, (Diriliş Der-
gisi, 15. sayı 1970) yayımlamış ve bunu 
roman yapmamı tavsiye etmişti. Onun 
bu tavsiyesi üzerine bu hikâyeyi romana 
dönüştürdüm. Donuklar’ın Mısır Devlet 
Kitaplarınca yayımlanan Arapça baskısı, 
çok büyük ilgi gördü ve el-Hayat, el-Haliç 
gibi önde gelen gazeteler başta olmak üzere 
hakkında uzun uzun makaleler yayın-
landı. Bu bakımdan, Necip Fazıl ve Sezai 
Karakoç üstatlarıma çok şey borçluyum.  
Edebiyat ve düşünce dünyamızın bu iki 
kutup yıldızı hakkında çok yazıldı, söylen-
di ama yine de onlar hakkında her zaman 
yazılacak ve söylenecek çok şey olacak-
tır. Bana öyle geliyor ki her nesil, onları 
yeniden keşfedecektir. Ben burada günceli 
de dikkate alarak, Necip Fazıl ile ilgili bazı 
anılarıma değineceğim.
 
1980 darbesinin hemen sonrası… Kenan 
Evren, NATO genelkurmay başkanları 
toplantısından dönmüştü. Havaalanında 
gazetecilerle konuşuyor. O günlerde cum-
hurbaşkanlığı seçimi için TBMM’de oy-
lama turları devam ediyor. Kenan Evren, 
gazetecilere şöyle diyor: “Bana soruyorlar, 

Türkiye niçin cumhurbaşkanı seçemiyor? 
Ben de şöyle cevap verdim: Herhalde uy-
gun birini bulamıyorlar.” Bu sırada Büyük 
Doğu’nun Sultanahmet’teki bürosun-
dayız. Bunu duyan Necip Fazıl diyor ki: 
“Hükümet, şu anda bunun üniformasını 
çıkarttıramazsa bu iş biter; hükümet gider.” 
Gerçekten de öyle oldu. Şairin sezgisi mi, 
yoksa Türkiye ve dünyayı iyi okuması mı? 
Belki de her ikisi…
 
Necip Fazıl’ın Babıali’de Sabah Gazetesinde 
fıkra yazdığı yıllar. 1970’lerin sonu…  Ne-
cip Fazıl’ın Aydınlar Ocağında verdiği bir 
konferans sonrası, Babıali’de Sabah gaze-
tesine gitmek üzere çıktık. Osman Turan 
Hocanın arabasındayız; arabayı Hoca kul-
lanıyor, yanında da Necip Fazıl oturuyor. 
Tahsin Banguoğlu ile ben arka koltuktayız. 
Necip Fazıl, Banguoğlu’na diyor ki: “Tah-
sin, hatırlar mısın, bir gün Milli Eğitim 
Bakanlığında Hasan Ali’nin yanındaydık. 
Hasan Ali, komünizmden şikâyet ediyor-
du. Ben dedim ki: Kurdurun komünist 
partisini, 15 de milletvekili, iki de bakanlık 
verin. Öyle hatalar yapacaklar ki, bir sene 
geçmeden komünizmden nefret başlar ve 
siz de bu beladan kurtulursunuz.”

 Tahsin Banguoğlu, Necip Fazıl’ı tasdik edi-
yor ve bu arada gazeteye varıyoruz. Mer-
divenlerden çıkarken Osman Turan, Ne-
cip Fazıl’a şöyle diyor: “Necip, bu ordunun 
kumandanı sensen, mağlubiyet mukad-
derdir.” Ben, Necip Fazıl’ın cevabını mer-
ak ediyorum ama o gülümsemekle yetini-
yor. Gazete hakkında neler yapılabileceği 
uzun uzun konuşulduktan sonra gitme 
vakti geliyor. Osman Turan, Necip Fazıl’a 
soruyor: “Sirkeci’den mi geçelim, Kabat-
aş’tan mı?” Necip Fazıl’ın cevabı: “Dâhiler 
böyledir işte, Boğaz’a köprü yapıldığından 
haberi yok…” Böylece, gazeteye girerken 
Osman Turan’ın esprisine böyle nefis bir 
espriyle cevap vermiş oluyordu.

Devamı simgedergi.com’da...

Prof. Dr.
Durali YILMAZ

Yazar
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YÜZLERİ DOST, ÖZLERİ DÜŞMANDAN USANDIM! KARDEŞLİK? O DA NE?

& Kardeşlik projesiyle ilgili anlık birkaç cüm-
le yazmak gerekirse hani derler ya; “Aşk için 
gelmişiz biz bu meydana. Dostu sevmektir 
bizim işimiz.” 
 
 & Öylesine bir dünyada yaşıyoruz ki vaaz ve 
irşatlarda, insanlar ahirette Allah’tan paçasını 
nasıl kurtaracak algısı oluşturulmuş, farkın-
da olmadan adeta kuluna düşman bir Allah 
tasavvuru verilmiştir. 
 
& Cehennem de cehennem. Günah da günah. 
Korku ve nefret kültürü.  
 
& Yoksa din eğitiminde korku kültürü mü? 
sevgi kültürü mü prim yapar? bilemiyorum.  
 
& Bu piyasa uzmanlarının konusudur. 
 
& Ancak sevgi kültürü iklimini, ne kadar da 
özledik. 
 
& Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler.  
 
& Öyle ki bugün öz-güvenimizi yitirdik, 
tekrar kazanmaya ne kadar da  ihtiyacımız 
var, muhtacız. 
 
& Susadık ama su verenimiz de olmadı.  
 
& İmanı sevgi kültürüne hakim de kılamadık.  
 
& Öyle ki dünden bugüne kardeş kardeşi 
katlediyor. 
 
& Biri yerken diğeri aç uzaktan dargın 
bakıyor.  
 
& Biri meydan benim derken; biri de tutun-
acak bir dal, sığınacak bir liman arıyor. 
 
& Bugün bazı  insanlar, karıncalar gibi 
yuvasını kurarken, çiğnendikçe çiğneniyor, 
ezildikçe eziliyor. 
 
& Demek ki insan olarak yürüyüşümüze 
dikkat etmeliyiz. 
 
& Bazıları da bekar yaşayan,  yasak ve günaha  
kefen giymiş  ölüler gibi geziyor. 
 
& Ama sözüm ona herkes de hizmet için  
siyasi parti kuruyor.  
 
& Oysa evlendirme partisi kurmuş olsalardı 
daha iyi hizmet ederlerdi.   

& Kuşlar bile yuva kurdu, ama gençler kuram-
adı.  
 
& Kim bildi. Kim anladı. Belki bir gün. 
 
& Kardeşlik projesi, güven projesi, insanlık 
projesi, nerdesin?  
 
& Hiçbir toplum ve devlet, yozlaşmış kültürü 
en modern silah ve ordularla müdafaa da 
edemez.  
 
& Bunun için yeni projelere ihtiyacımız var.  
 
& Desene Medine’de kurulan örnek devlet ve 
ilahi projeler, rüyalarımız olmalı… 
 
& Mazi, topraktır, köktür, temeldir, tecrübe-
dir, esastır. 
 
& Aynı zamanda mazi beşerin çocukluk 
dönemidir. 
 
& Öyle ki bu vahiy proje onları insanlık tari-
hinin öznesi yaptı. 
 
& Böylece bir medeniyet güneşi doğdu. 
 
& Bu medeniyette, komşusu aç gezerken tok 
yatan bizden değildi. 
 
& Devlet başkanı, yoksullara sırtında nevâle 
taşırdı. 
 
& Efendi ile köle, işçi ve işveren aynı sofrada 
otururdu. 
 
& Emek ve sermaye dengesi kurulmuştu.  
 
& Terazimiz mi bozuldu? Yoksa adaletimiz mi 
esir? 
 
& Vay desene tuz kokmuş! 
 
& Peygamberin (sav) en önemli sosyal siyas-
etinden biri de kardeşlik projesidir. 
 
& Üst kimlik ve üst çatı projesi, 
MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR.  
 
& Bu Müslüman kimliği Allah (cc) vermiştir. 
 
& Müslüman? Kardeşlik? 
 
& Tek kanatlı kuş uçar mı? 
 
Devamı simgedergi.com’da...

Prof. Dr.
Hadi SAĞLAM

Yazar



SİMGE DERGİ 16

GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin demokrasi ve
kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol katettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda, “Türkiye’nin 
demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol katettik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay 
Başkanlığında düzenlenen Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl 
Dönümü Programı’nda yaptığı konuşmada, Divan-ı 
Muhasebattan Sayıştaya 160 yıldır güzide kurumun 
çatısı altında ülkeye samimiyetle hizmet veren herkesi 
şükranla yad etti.

Osmanlının kamu reform çalışmalarının bir ürünü 
olarak faaliyete başlayan Sayıştayın devlet fonksiyonları 
içinde önemli bir yere yerleştirildiğini ifade eden Er-
doğan, mali istikrara katkı vermek üzere gelirlerin ve 
giderlerin kontrol altında tutulması gayesiyle faaliyet 
gösteren Sayıştayın her dönemde önemini koruyarak 
bugünlere geldiğini söyledi.

Erdoğan, TBMM adına görev yapan Sayıştayın tüm 
mensuplarının üstlendikleri sorumlulukları hakkıy-
la yerine getirmenin gayreti içinde olduğundan şüphe 
duymadığını belirtti.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Sayıştayın denetim alanına giren devlet bütçesinin, 85 
milyonun tamamının rızkından keserek kamuya ak-

tardığı kaynaklardan oluştuğunu anlatan Erdoğan, sö-
zlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla, Sayıştay her bir vatandaşımızın hakkını, 
hukukunu gözeten bir faaliyet yürütmeye çalışıyor. 
Binlerce yıllık devlet geleneğimizin denetim boyu-
tunun temsilcisi olan bu kurumumuz hukuk devletinin 
temel taşlarından biridir. Denetimin özünü oluşturan 
şeffaflık ve hesap verebilirlik, modern demokratik dev-
let sisteminin en önemli vasıfları olarak tüm dünyada 
kabul görmektedir. Biz de yönetim anlayışımızın özünü 
oluşturan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesini haya-
ta geçirirken bu anlayışı geliştirecek reformlara ağırlık 
verdik. Bu çerçevede Sayıştayımız sahip olduğu biri-
kim, kendine verilen yetkiler ve üstlendiği misyonla 
kamu yönetim sistemimizde gerçekten de kilit bir role 
sahiptir. Sayıştay, hiçbir kamu kurumunun rakibi veya 
ikamesi değil, denetlediği her kamu kurumunun faal-
iyetlerini hukuka uygun yürütmesine rehberlik eden 
bir yardımcısıdır. Burası kendisi doğrudan hesap soran 
değil, hesap sorulmadan önceki hazırlıkları yapan, 
çalışmaları yürüten, malzemeleri hazırlayan bir kurum-
dur.”
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Erdoğan, Anayasa’ya göre yargı yetkisi ile donatılmış 
yüksek denetim organı olan Sayıştayı 2006 ve 2010 
yıllarında çıkardıkları kanunlarla daha da güçlendird-
iklerini ifade etti.

Sivil-askeri tüm kamu kurumlarını, kamu iktisadi teşek-
küllerini, belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kulla-
nan her kuruluşu Sayıştay denetimi kapsamına alarak 
hukuk devleti ilkesine bağlılıklarını ispatladıklarını an-
latan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Böylece, milletimizin kamu kaynaklarının nasıl har-
candığını, en doğru, güvenilir ve sistematik şekilde 
takip edebilmesini temin ettik. Kamu yönetimine il-
işkin diğer reformlarımızın hemen tamamında da 
Sayıştayın denetim alanını genişleten bir yaklaşımı 
benimsedik. Sayıştay mensuplarının özlük haklarında 
2006 ve 2014’te gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle, si-
zlerin çalışma şartlarını da düzelttik. Mesleki güvence-
lerinizi tahkim etmek suretiyle denetim faaliyetlerinizi 
her türlü etki ve baskıdan uzak bir şekilde yapabilmeni-
zi sağladık. Denetimden asla kaçmadığımızın, ko-
rkmadığımızın, çekinmediğimizin en somut örneği 
Sayıştay Kanunu’nda ve Sayıştay mensuplarının özlük 
haklarında yaptığımız işte tüm bu değişikliklerdir.”

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geç-
tikten sonra da Sayıştayın denetim alanını genişletmeyi, 
imkanlarını artırmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Ülkenin ve kamu yönetiminin ortaya çıkan talepleri 
çerçevesinde gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya de-
vam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Amacımız, 
Türkiye’nin demokratik hukuk devleti vasfıyla 2023 he-
deflerine ulaşmasını, 2053 vizyonunu hayata geçirme-
sini temin etmektir. Önümüzdeki dönemde bu doğrul-
tuda hep birlikte çok daha etkin ve yaygın çalışmalar 
gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Erdoğan, Sayıştayın 160’ıncı ve Cumhuriyet’in 99. ku-
ruluş yılının yaşandığı şu günlerde akıl ve vicdan sa-
hibi hiç kimsenin inkar edemeyeceğine inandığı bir 
gerçeğin olduğunu söyledi.

Bu gerçeğin, Türkiye’nin, demokrasi ve kalkınma 
sürecinde geçen 20 yılda bir asırlık yol katetmesi old-
uğunu ifade eden Erdoğan, eğitimden sağlığa, güven-
likten adalete, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal 
desteklere, diplomasiden savunma sanayisine kadar 
her alanda bu devrimlerin somut neticelerini görmenin 
mümkün olduğunu belirtti.

“Meseleye en kısa sürede en çok eserin kazandırılması 
penceresinden bakıyoruz”

Dünyanın pek çok yerinde bu kadar kısa sürede böyles-
ine devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiklerinin sor-
ulduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hatta sormakla kalmayıp heyetler göndererek bizzat 
kurumlarımız nezdinde inceleme yaptırıyorlar. Tabii 
süreç böyle hızlı olunca yeni yöntemler, usuller, araçlar 
ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Her yenilik gibi bu tablonun 
içinde birtakım eksikliklerin hatta hataların yaşan-
ması kaçınılmazdır. Biz yürütme tarafından meseleye, 
ülkemize ve milletimize en kısa sürede mümkün olan 
en çok eserin ve hizmetin kazandırılması penceresin-
den bakıyoruz. Denetim ve yargı organları ise bu mese-
leyi elbette sürecin hukuka uygunluğu yönünden değer-
lendirecektir. Önemli olan bu iki yaklaşımı, ülkenin ve 
milletin çıkarlarını en üst düzeyde tutacak bir yerde 
buluşturmaktadır. Bunun için Sayıştayın icracı kurum-
lardaki denetimini sadece açık arama veya ceza pencer-
esinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. 
Doğru olan yaklaşımın icracı kurumların iş ve işlem-
lerinin hukuka uygunluğunu kolaylaştırıcı, yardım ed-
ici, yol gösterici bir anlayışla denetim faaliyetlerinin 
yürütülmesi olduğuna inanıyorum. Bu yönde göster-
ilen gayretleri takdirle takip ediyorum ancak olumsuz 
kimi örneklerin ortaya çıkabildiğini de biliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte ülkenin her 
türlü bürokratik vesayetten çok çektiğini bildiklerini, 
gördüklerini anımsattı.

Milletin ve onun adına faaliyet gösteren, hukukun değil 
de başka birtakım güçlerin işaretine göre çalışan her ku-
rumun önünde sonunda vesayet damgası yemeye mah-
kum olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kendilerine Anayasa ve yasalarla verilen yetkileri güç 
temerküzüne yönelmek yerine ülkeye ve millete daha et-
kin hizmet sunmak için kullanan her kurumun başımız 
üzerinde yeri vardır. Velev ki bu kurumlar bazen yak-
laşım farklılıkları sebebiyle canımızı sıkacak, eleştird-
iğimiz işler bile yapsalar neticede ortaya çıkan sonu-
ca saygı gösteririz. Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi 
hakim savcısından polisine, üst düzey bürokratından 
memuruna kadar tüm kamu görevlilerini tehdit ederek 
kendi siyasetçimize alan açmaya asla çalışmadık, çalış-
mayız. Biz sorumluluklarımızın gereğini yerine get-
irirken devlet geleneğimizin adabına, ahlakına, usulüne 
aykırı bir söz söylememeye, bir tutum sergilememeye 
azami dikkat gösteriyoruz.”
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NATO; KÜRESEL GÜVENLİKTE EVRENSEL İLKELERİ OLAN SİYASİ BİR OLUŞUMDUR. 
FAKAT İÇERİSİNDE TERÖRÜ DESTEKLEYEN ÜYE DEVLETLERİN BULUNMASI KÜRESEL 

GÜVENLİK İLKELERİNE TEZAT TEŞKİL ETMEKTEDİR.
NATO; İkinci Dünya Savaşında ADOLF HİT-
LERİN NAZİ ORDUSUNU hezimete uğrat-
tıktan sonra efsaneleşen kızıl ordu karşısında 
bilhassa Avrupa Ülkelerini korumak amacıyla 
4 Nisan 1949 da ABD’nin önderliğinde Wash-
ington DC de kuruldu.

Türkiye,18 Şubat 1952 de NATO ya katıldı. 
NATO ya Katılım belgelerini Ankara’da döne-
min Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzaladı. 
Türkiye böylece ittifakın üçüncü yılında 
Yunanistan’la birlikte NATO’nun üyesi oldu. 
Türkiye’nin NATO üyeliği sadece siyasi değil 
aynı zamanda askeri bakımdan önemli bir 
gelişmeydi. 

NATO için Türkiye gerek Türkiye’nin üye ol-
ması, güney kanadında hava, kara ve deniz im-
kanları, güçlü silahlı kuvvetleriyle güvenilir eş-
siz bir müttefik kazanma anlamına geliyordu. 

Aradan geçen 70 yılda Türkiye, bulunduğu kri-
tik coğrafyadaki stratejik konumuyla bölgedeki 
tehdit ve riskleri göğüsleyen ilk müttefik olarak 
NATO ya değerli katkılar yaptı ve yapmayı ha-
len de sürdürmektedir. Aynı zamanda NATO 
da;  Türkiye’nin güvenlik ve savunmasında te-
mel unsurlardan biri olarak önem taşıyor.

Günümüzde Türkiye’nin NATO’ya olan kat-
kılarını irdelediğimizde Türkiye NATO 
hareket ve misyonlarına en çok katkı sağlayan 
ilk 5. Ortak olup ayrıca bütçeye en fazla katkı 
veren 7 müttefik arasında yer almakta ve NA-
TO’nun ikinci büyük askeri gücü olarak da ön 
plana çıkmaktadır.

NATO’nun güney sınırını teşkil eden Türkiye, 
Suriye’de yaptığı operasyonlarla başta DEAŞ 
PKK/PYD/ YPG olmak üzere bölgedeki tüm 
terör örgütlerine büyük darbe indirmiş, böyle-
likle ittifakın güneyden gelecek tehditlere karşı 
korunmasını sağlamıştır.

Türkiye NATO’nun 70 yıldır güçlü üyesi ve bir 
müttefiki olarak örgütün kuruluş amacına uy-
gun tüm sorumluluklarını aksatmadan yerine 
getirmiştir. 

NATO ABD’nin eski başkanı Bill Clinton 
döneminde başlayan Türkiye ile olan mütte-
fik ilişkilerinde bazı aksamalar su yüzüne çık-
mıştır. ABD Devlet eski Başkanı Bill Clinton; 
Dünyada bir Halifeliğin kurularak başına FET-

TULLAH GÜLEN’İ getirmek istemesinden 
sonra CIA FETÖ ile kurduğu temas sonucun-
da FETTULLAÇI terör örgütü liderine PEN-
SİLVANYA’ da  bir ikamet kurulmuştu. 
FETÖ 1999 yılından itibaren Amerika’da Türki-
ye aleyhine CIA ile faaliyetlerini sürdürmüştür. 
Türkiye NATO ilişkilerinde istikrarsızlık OBA-
MA ve TRUMP dönemlerinde devam etmiş 
günümüzde ise JOE BUDEN la bariz olarak bir 
gerilim yaşanmaktadır.

Güney sınırlarımızda ulusal güvenliğimiz için 
PKK/PYD/PYG ile yaptığımız askeri müda-
halelerimizde ABD’lerinin engellemelerine 
gerekse bu terör örgütlerine yaptıkları parasal 
yardım ve büyük miktarlarda örgütlere silah 
sevkiyatlarına rastlanmıştır.
0ysaki bu durum; NATO’nun kuruluş felsef-
esindeki küresel güvenlikte evrensel ilkelerine 
gerekse müttefik olmanın ahlakı kurallarına 
ters bir anlayıştır.

Güncel bir konu olan İsveç ve Finlandiya’nın 
NATO’ya girme istekleri karşısında NATO’nun 
olaya sıcak bakması; Bu iki ülke Türkiye’nin 
güvenliğine sakınca teşkil etmektedir. Bugün 
bu iki ülke PKK/PYD ve DHKP-C ve FETÖ 
terör örgütleri ile yakın temasta olup, teröris-
tleri ülkelerinde barındırmakta ayrıca onlara 
silah yardımı yapmaktadır.

Türkiye; kırmızı bültenle aranan bu iki ülk-
edeki teröristleri istemiş fakat olumlu bir cevap 
vermemişlerdir. Dolayısıyla pek haklı olarak 
bu iki ülkenin NATO’ya girmesini veto edece-
ktir.

Ukrayna başta olmak üzere İsveç ve Finlandi-
ya’nın NATO’ya alınması Rusya Federasyonu 
için batıda 700 km sınırının kuşatılması an-
lamını taşımakta olup, Rus Dış İşleri Bakanı 
LAVROV ise; Dünyayı nükleer silah kullana-
bileceklerini ilan etmiş bulunmaktadır. 

Hem Türkiye ve hem de Rusya Federasyonu 
ülkelerinin ulusal güvenliğindeki bu ciddiyeti-
ni NATO’ya bildirmişlerdir. 

Her hangi bir ülkenin ittifaka dahil olması için 
müracaatında KURUM içersin de mevcut 30 
ülkenin sadece birinin bile vetosu halinde bir 
ülkenin ittifaka girmesi  mümkün olmamak-
tadır.

Prof. Dr.
Berkan YAŞAR

Yazar
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GERÇEK OLSUN

Boş sözlerin ne gereği var?
Fayda vermeyen bilgi istemem.
Yapmacık saygı insanı sıkar,
İçten gelmeyen ilgi istemem.

İnsana hayat katar sevdiği,
İsmi duyunca çoşar yüreği.
Vefadır muhabbetin gereği,
Devam etmeyen sevgi istemem.

GİDENİN ARDINDAN

Giderken kapıyı aralık bırak,
Belli olmaz bir gün dönersin geri.
Hoşçakal diyerek sen bir daha bak,
Görürsün ıslanan masum gözleri.

Silinir zannetme ki hatıralar,
Vefalı dostlar hep onları anar.
Hicranın ateşi kar gibi yanar,
Teselli edemez kimse kederi.

Ragıp GÜZEL
Yazar
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Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 
Mart 2020’nin ardından virüsün hızla yayılması so-
nucu sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoranların 
kapatılması, toplu etkinliklerin durdurulması, uzaktan 
eğitime geçilmesi gibi birçok karar alındı.

Hayatı direkt etkileyen kısıtlama kararlarının yanı 
sıra virüsün yayılımını önleyebilmek için uygulanma-
ya başlanan maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri, 
günlük alışkanlıkları tümüyle değiştirdi.

Mayıs 2020’den itibaren vaka sayılarına göre bazı illerde 
uygulanmaya başlanan maske takma zorunluluğu, 8 
Eylül 2020’de ülke genelinde, konutlar dışındaki tüm 
açık ve kapalı alanları kapsar hale geldi.

Bu tarihten sonra günlük hayatın ayrılmaz bir parçası 
olan maskeler cadde ve sokaklar, park ve bahçeler gibi 
açık alanlar ile toplu taşıma araçları, alışveriş merke-
zleri ve iş yerleri gibi tüm kapalı mekanlarda takılmaya 
başladı.

Maske zorunluluğu ilk açık havada sonlandırıldı
İlk olarak 2 Mart 2022’de açık havada kaldırılan maske 
takma mecburiyeti, kapalı ortamlarda ise havalandır-
ma ve mesafe kuralına göre uygulanmaya başladı.

Günlük vaka sayısının 2 binlere kadar düşmesinin ar-

dından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 
Nisan’da Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı 
açıklamada, kapalı mekanlardaki maske takma zorun-
luluğunun sonlandırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zorunluluğun toplu taşıma 
araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için 
vaka sayısının binin altına inmesinin bekleneceğini 
bildirdi.

Toplu taşıma araçlarında da zorunluluk kalktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının 
3 gün üst üste binin altında olması durumunda, toplu 
taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun sona erdi-
rileceğini duyurdu.

Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin 
altında seyretmesinin ardından Koca, dün, maske tak-
ma mecburiyetinin toplu taşıma araçları için de son-
landırıldığını açıkladı.

Şehir içi toplu taşımanın yanı sıra otobüs, tren, uçak 
gibi şehirler arası seyahatlerde de maske zorunluluğu 
kaldırıldı. Böylece ülke genelinde 629 gün sonra sosyal 
hayat tamamen maskesiz oldu.

Maske zorunluluğu uygulaması sadece hastanelerde 
devam edecek.

Türkiye’de yaklaşık 2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı
Ülke genelindeki tüm açık ve kapalı alanlarda 8 Eylül 2020’de zorunlu hale gelen

maske takma uygulamasının 629 gün sonra toplu taşıma araçlarında da
kaldırılmasıyla sosyal hayat tamamen “maskesiz” oldu.
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) may-
mun çiçeği ekibinin lideri olan Dr. 
Rosamund Lewis’in aktarımlarına 
göre; bu virüs ve bulaşma yolları hak-
kında bildiklerimiz, salgının kontrol 
altına alınabilir olduğunu gösterme-
ktedir, daha önceki bulaş yollarından 
yapılan çıkarımlar ışığında genel halk 
sağlığı açısından büyük çaplı bir risk 
oluşturması beklenmemektedir. T.C. 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamalara göre ise ülkemizde henüz 
herhangi bir maymun çiçeği vakası-
na rastlanmadığı belirtilmiştir. Bu vi-
ral hastalığın genellikle 14 ile 21 gün 
arasında süren semptomlarla kendi 
kendine iyileştiği aktarılmıştır.
Peki, maymun çiçeği yeni bir hastalık 
mıdır? Hayır. Viral bir hastalık olan 
maymun çiçeği ilk olarak 1958 yılında 
maymun kolonileri arasında yaşanan 
çiçek hastalığına benzer iki salgın ile 
patlak verdi.  Çiçek hastalığının yok 
edilmesine yönelik çabaların arttığı bu 
dönemlerde, 1970 yılında Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’nde maymundan 
insana ilk bulaş tespit edildi.
Hastalık nerelerde endemiktir? Ende-
mik terimi, belli bir bölgede yaşayan 
bitki veya hayvanları belirtmek için 
kullanılır, hastalıklarda ise belirli 
bölgede sık görülen hastalıkları be-
lirtmek amacıyla kullanılmaktadır. İlk 
tespitinden itibaren Orta ve Batı Af-
rika’da maymun çiçeği vakaları rapor 
edilmeye başlanmıştır. Son zamanlar-
da ise çoğu Avrupa ülkesi ve Amer-
ika Birleşik Devletleri’nde uluslarar-
ası seyahat ve hayvan ithalatı ile ilgili 
olduğu düşünülen vakalar rapor edil-
mektedir. Ancak buralarda hala çok 
nadirdir.

Hastalık nasıl yayılmaktadır ve semp-
tomları nelerdir? Maymun çiçeği 
virüsünün bulaşması enfekte olan bir 
hayvan, insan ve/veya kontamine ol-

muş bir malzeme ile yakın temas yoluy-
la gerçekleşir. Virüs, vücut yaraları, 
solunum yolu, mukoza zarları (gö-
zler, burun veya ağız) yoluyla vücuda 
girmektedir. Erken belirtileri genellikle 
ateş ve titreme, sonrasında ise ciltte ka-
barıklıklardır. Kas ve sırt ağrılarına ay-
rıca lenf düğümlerinin şişmesine sebep 
olmaktadır.

Maymun çiçeği için etkin bir tedaviye 
sahip miyiz? Şu anki veriler ışığında 
maymun çiçeği tedavisi için spesifik 
bir tedavi yoktur, ancak çiçek hastalığı-
na karşı kullanılan antiviral ilaçların ve 
immünoglobulinlerin bu hastalıkta et-
kili olduğu söylenmektedir. Ve yine şu 
anki veriler ile çiçek hastalığı aşısının 
maymun çiçeğini önlemede %85 etkili 
olduğu belirtilmektedir.

En çok enfeksiyon riski taşıyan kişil-
er kimlerdir? Semptomatik maymun 
çiçeğinin kırık deri veya mukoza 
zarlarına maruz kalanlarda, maymun 
çiçeği enfeksiyonu olan kişilerin vücut 
sıvılarına maruz kalanlarda ve potan-
siyel olarak bulaştırıcı malzemeler 
(örneğin yatak örtüleri, kıyafetler) ile 
temas eden kişilerde enfeksiyon riski 
mevcuttur. London School of Hygiene 
and Tropical Medicine’den Profesör 
Jamie Whitworth; genel kamuoyunun 
endişelenmesine gerek olduğunu 
düşünmediğini fakat yine de tüm bun-
ları anlamadıklarını ve üzerinde kon-
trolleri olduğunu düşünmediklerini 
belirtmiştir. Ve ayrıca çiçek hastalığına 
karşı geliştirilen aşıların ve tedaviler-
in etkili olduğunu vurgulayıp, Covid 
sürecinde deneyimlediğimiz sosyal 
mesafe, el hijyeni gibi stratejilerinden 
de etkili olabileceğini belirtmiştir.

Devamı simgedergi.com’da...

Maymun Çiçeği Hastalığı ve Bilinmesi Gerekenler

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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Gösterilerde, 1453’te henüz 21 yaşında İstanbul’u 
fethedip Osmanlı Devleti’ni üç kıtada hüküm süren 
dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Me-
hmet’in at üstündeki görseli ve fethin sembolleri, 
gökyüzü video haritalama yöntemiyle Ayasofya-i Kebir 
Camii Şerifi üzerinde verildi.

Fethe dair bilgilerin görsellerle zenginleştirildiği coşku-
lu anlatımda, “Fethin nişanesi Ayasofya’da ezan sus-
mayacak, İstanbul ebediyen Fatih’in adıyla anılacak” 
ifadesi kullanıldı.

Galata Kulesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca or-
ganize edilen etkinlikte ise İstanbul’un fethini anla-
tan görseller ışık ve video mapping yöntemi ile kuleye 
yansıtıldı.

Görsellerin paylaşıldığı kulede Fetih suresi de yer aldı.

İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı Ayasofya’da
görsel şölenle kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılını, Ayasofya’da ışık ve
gökyüzü haritalama gösterisiyle kutladı.
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Kriz; olağan işleyen bir süreçte ortaya çı-
kan ve sistemin işleyişini bozan buhran, 
bunalım, olağanüstü hal gibi kavramlarla 
ifade edilen gelişmelerdir. Krizin topluma 
ve ekonomiye en önemli yansıması belir-
sizlikler yoluyla yansımaktadır. Böylece, 
anlık veya beklenmedik şekilde ortaya çı-
karak kriz, mevcut bir sistemin işleyişini, 
geleceğini ve etkileşimini değiştirmekte, 
gerekli, hızlı ve etkili önlem alınamaması 
durumlarında ise iflaslara kadar giden 
önemli sorunlara yol açabilmektedir. 

Türkiye’de 2018’in sonlarında başlayan 
makroekonomik göstergelerdeki bozulma-
lara 2020 yılında başlayan Korona salgını 
da eklenince tam bir kriz süreci yaşanma-
ya başlanmıştır. Türk Lirasının uluslararası 
rezerv para olmaması ve salgın döneminde 
yaşanan parasal genişleme,  dövizde güçlü 
dalgalanmaya sebep olmuş ve enflasyonu 
hızla yükseltmiştir. Benzer şekilde altın 
fiyatları da yükselmiştir.  Bu gelişmeler 
hakkında aşağıdaki kısa değerlendirmeler 
yapılabilir. 

Kriz döneminde birçok ülke “para bas-
ma” (emisyon) yöntemini kullandığı için 
mevcut enflasyon süreci dünyada yaşan-
maktadır. Enflasyon süreçlerinde değeri 
düşecek paraya değil, değerini koruyacağı 
varsayılan dolar gibi paralara talep olmak-
tadır. Dünya merkez bankalarının tuttuk-
ları rezervler içerisinde doların payı yak-
laşık %60 kadardır. Bu oran 2000’li yılların 
başlarında %70’ler civarındaydı. Yaklaşık 4 
trilyon dolar civarında rezerve sahip olan 
Çin Merkez Bankası bile rezervlerinin 
yaklaşık %50’sini dolar cinsinden tutmak-
tadır.  Yani ABD doları kriz ortamında bile 
güvenilirliğini koruyabilmektedir. Bunu 
sağlayan ise ABD’nin dünya ticaretindeki 
üstünlüğü ve özellikle yüksek teknolojiye 
dayalı katma değeri yüksek üretimdeki 
öncülüğüdür.

Euro ise gelecekteki değerliliğini koru-
makta zorlanacağa benziyor. Özellikle sal-
gın sürecinde Almanya dışındaki İtalya, 

İspanya gibi ülkelerin başarısızlıkları, İn-
giltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması, 
Avrupa Birliğinin geleceği konusunda-
ki belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna savaşı 
konusundaki gelişmeler euro’nun hem 
dünyada hem de dolar karşısında zorla-
nacağına işaret etmektedir. Ancak, AB 
ülkelerinin dünyanın demokrasi ve insan 
hakları açısından en gelişmiş ülkeleri ol-
maları, özellikle Almanya gibi dünyanın 
en güçlü ekonomileri arasında bulunan 
bazı ekonomilerin bu bölgede yer alması 
ve savaşın bitirilmesinin başarılması du-
rumunda Avrupa para biriminin değerlil-
iğini artabilir.

Altın ise yükte hafif, değerde yüksek ol-
ması ve dünyanın her yerinde geçerli ol-
ması nedeniyle tüm kriz dönemlerinde 
güvenilir liman olmaktadır. Tarihteki her 
kriz ya da olağandışı gelişme dönemler-
inde altına olan talep artmıştır. Yaşanılan 
korona salgını, ülkedeki makroekonomik 
bozulma ve Rusya-Ukrayna savaşı sırasın-
da da da altının bu özelliği devam etmek-
tedir. Yaşanan tüm bu olumsuz süreçlerin 
ne zaman sonlanacağı veya biteceği bilin-
mediği için (belirsizlik devam etmektedir) 
altın fiyatları artacaktır ve belirsizlik kalk-
madan düşme eğilimine girmesi beklen-
memelidir. Bu nedenle, altına olan yoğun 
talebin savaşın bitmesi, salgın sürecinin 
tamamen bitmesi ve Türkiye’nin makroe-
konomik göstergelerindeki düzelmeye 
bağlı olduğu söylenebilir.

Türkiye’de doların ateşinin düşmesi, piyas-
aların normalleşmeye başlaması ve kriz 
nedeniyle ülkeden çıkan paranın tekrar 
geri dönüş sürecine girmesi için makroe-
konomik istikrar, iç üretimin artırılması 
ve katma değeri yüksek teknik üretime 
geçilmelidir. Bunun için de adalet ve eğit-
im sistemi konusunda etkin düzenlemeler 
gerçekleştirilerek siyasi gerginlik sürecinin 
bitirilip, ülkede huzur, barış ve ekonomik 
istikrar sürecinin oluşturulmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

YAŞANAN KRİZ SÜRECİNDE DOLAR, EURO VE ALTIN

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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       Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean-Claude 
Requier ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Son yıllarda Avrupa’da artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla ilgili 
gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini anlatan Şentop, Avrupa ülkelerinin güvenlikle ilgili 
endişelerinin, kültürel çeşitlilik içinde farklı dinleri ve o dinlerin gereklerini yerine get-
irme konusundaki özgürlük anlayışlarını deforme etmemesi gerektiğini söyledi.

Terör örgütlerine karşı topyekun mücadele yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Şen-
top, “Terör örgütünün saldırıları 40 binden fazla vatandaşımızın hayatına mal olmuştur. 
PKK terör örgütü, bizim sınırlarımızın hemen ötesinde Suriye’deki kontrolsüz ortamı da 
fırsat bilerek ismini değiştirmek suretiyle oradaki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede 
Fransız makamlarından genel olarak terörle mücadelemiz konusunda, özel olarak da PKK, 
PYD, YPG ve FETÖ ile mücadele konusunda somut iş birliği ve dayanışma bekliyoruz.” 
diye konuştu.

Senatör Jean-Claude Requier de Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin son derece köklü 
olduğunu dile getirdi.

Requier, “Fransa, terörizmin finansmanı konusunda mücadele ediyor. Birçok banka hes-
abına el konuldu ve bu doğrultudaki çabalarımızı da sürdürüyoruz. Aynı şekilde genç 
nesillerin terör örgütlerine çekilmesi konusunu da yakından takip ediyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Şentop: Terör örgütü, Suriye’deki kontrolsüz
ortamı da fırsat bilerek faaliyetlerini sürdürüyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kontrolsüz ortamı da fırsat bil-
erek ismini değiştirmek suretiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “Fransız makamlarından 

somut iş birliği ve dayanışma bekliyoruz.” dedi.
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DUA İLE ALAKALI KISA BİR MÜLAHAZA
İnsan doğuştan aciz ve fakirdir. Böylesi 
bir yaratılışa sahip olan insan kendisin-
den daha güçlü olduğuna inandığı kim-
se ya da kimselerden tabii olarak yardım 
talebinde bulunur. Allah’ın dışında kimse 
tam anlamıyla kendisine yeterli değildir. 
Onun için de insan yaşamını sürdürebilm-
esi için başkalarının yardımına her an mu-
htaçtır. Başkalarına muhtaç olmayan tek 
varlık yalnızca “samed” ismine sahip olan 
Allah’tır. Allah’ın dışında ister bitki, ister 
hayvan isterse insan hayatını tek başına 
devam ettiremez. Her bir canlının varlığını 
devam ettirmesi Yüce Yaratıcı’nın irade ve 
inayetine bağlıdır. 

Bitkiler, canlı varlıklardır. Fakat ruh, akıl 
ve şuur sahibi değildirler. Ayrıca bitkiler 
yaşamlarında seçme hakkına sahibi ol-
mayıp, tamamen Allah’ın iradesiyle, ismi-
yle, hesabıyla, güç ve kuvvetiyle iş görürl-
er. Bitkilerin büyümeleri, ağaçların meyve 
vermesi, ekinlerin yeşermesi, tohumların 
sümbüllenmesi gibi bütün eylemler fiili 
dualarının bir sonucudur. Kur’an’ın bey-
anına göre, mevcudatın her biri, Allah’a 
hususi bir ibadet ve secde ettikleri gibi, 
farklı tarzlarda dua etmektedirler. Şüphe-
siz ki bitkilerin ve hayvanların duaları hal 
dilleri ve kabiliyet lisanlarıyladır. Mesela 
gece karanlıkta, taşların altında hal dili ile 
rızık isteyen bir karıncanın talebini Yüce 
Yaratıcı duyar ve işitir. Böylece ister hay-
van, ister bitki olsun bütün canlılar, tercih 
ve iktidarları dahilinde olmayan zorunlu 
ihtiyaçları için Cenâb-ı Hakk’a dua etme-
kte ve hayatlarının devamı için gereken 
rızkı ihtiyaç diliyle O’ndan istemektedirler.
Dünyada her bir şey çok farklı amaçlar için 
yaratılmışlardır. Bu noktada gerek bitkiler 
ve gerekse hayvanlar, belli bazı görevleri ifa 
etmek için var edilmişlerdir. Her bir bitki 
ve hayvan, kendi türüne ait Allah’ın tak-
dir ettiği bu görevleri hakkıyla yerine get-
irmek için çabalarlar. Onlar bu görevlerini 
yerine getirirken de fıtri olarak büyük zevk 
duyarlar. Zira Allah, onlar için, rahmet 
ve cömertliğiyle yaptıkları hizmetlerin-
in mükâfatını, o hizmetin içine dahil et-
miştir. Yapılan bir amelin ücretini, bizzat o 
eylemin içinde gizlemiştir. Bu nedenle, ye-
ryüzündeki her bir canlı tam bir aşk, şevk 
ve lezzet içinde fıtrî görevlerini yerine get-
irirler ve vazifelerini aksatmazlar. 

Fıtri ve fiili duada bulunan başta bitkiler 
ve hayvanlar gibi hayat sahipleri görevleri 
istikametinde ürünlerini verirler. Aslında 
onların ürünlerini ortaya koymaları da on-
ların kendilerine mahsus olan ibadetlerid-
ir. Çünkü dua ibadetin özü ve esasıdır. 
Madem bitki ve hayvanların da kendiler-
ine has olan duaları vardır, o zaman bu du-
rum da onların ibadetleri mahiyetindedir. 
Akılsız şuursuz toprakta pek çok bitkinin 
yetişmesi, yeryüzünün büyük bir sofra 
haline gelmesi, bitkilerin ve meyvelerin 
her birinin sanat harikası olması, vitamin 
deposu olması, böceklerin ve diğer can-
lıların rızklarında birer sebep bulunmaları 
tamamen Allah’ın yardımıyladır. 
Allah özellikle hayvanlarda yaptıkları fiili 
dua ve ibadetleri karşılığında onların va-
zifelerinin içine ücret olarak bir lezzet ver-
miştir. Onlar da bu ücretle görevlerini seve 
seve yerine getirmektedirler. 

Bunun en güzel örneklerinden birisi 
horoz ve yavrulu tavuk gibi hayvanların 
vazifelerinde gösterdikleri fedakârâne ve 
merdâne vaziyetleridir ki, horoz aç old-
uğu halde tavukları nefsine tercih edip, 
bulduğu rızka onları çağırır; yemez, onlara 
yedirir. Büyük bir şevk, iftihar ve telezzüzle 
o vazifeyi gördüğü görünür. Demek o hiz-
mette, yemekten fazla bir lezzet alır. Hem 
küçük yavrularına çobanlık eden tavuk 
dahi, yavrularının hatırı için ruhunu feda 
eder, ite atılır. Kendini aç bırakıp onları 
doyurur. Demek o hizmette öyle bir lezzet 
alır ki, açlık acısına ve ölmek elemine ter-
cih edilir.

İnsanlar için ise dua çok daha farklı 
oluşundan ötürü konuyu ayrıca ele 
alacağız. Zira özellikle insan için dua, Al-
lah’a olan kulluğun ruhudur ve hâlis bir 
imanın neticesidir. Çünkü dua eden adam 
duasıyla gösteriyor ki: “Bütün kâinata 
hükmeden birisi var ki, en küçük işlerime 
ıttılaı var ve bilir. En uzak maksatlarımı 
yapabilir. Benim her halimi görür, sesimi 
işitir. Öyle ise, bütün mevcudatın bütün 
seslerini işitiyor ki, benim sesimi de işiti-
yor. Bütün o şeyleri O yapıyor ki, en küçük 
işlerimi de Ondan bekliyorum, Ondan is-
tiyorum.”

Dualarımızın kabulü dileklerimle…

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karadeniz’de güvenlik koridoru 
açılmasını görüşmek üzere Lavrov 8 Haziran’da gelecek

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye-
lik süreçlerine ilişkin, tüm müttefiklerin, Türkiye’nin NA-
TO’nun genişlemesine yönelik verdiği desteği bildiklerini 
belirterek, şunları kaydetti:

“Ukrayna savaşından önce zirvelerde, dışişleri bakanları 
toplantılarında biz her zaman NATO’nun genişlemesinden 
yana tavır aldık. Makedonya, Karadağ gibi ülkeler olurken 
de aynı şekilde destekledik fakat şimdi NATO’ya üye olmak 
isteyen iki ülkenin teröre verdikleri destekten dolayı biz 
çekince koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın özellikle 
yaptığı açıklamadan sonra bir taraftan NATO bir taraf-
tan diğer müttefikler, bir taraftan da üye olmak isteyen iki 
ülke ile temaslarımız da devam ediyor. Bu temaslarımızda 
da niye karşı olduğumuzu gayet güzel şekilde açıklıyoruz. 
Örnekleriyle açıklıyoruz, fotoğraflarla açıklıyoruz videolar-
la açıklıyoruz. Herkes Türkiye’nin bu güvenlik endişelerinin 
meşru olduğunu söylüyor, kabul ediyor.”

İki ülkeden teknik bir heyetin Türkiye’de Cumhur-
başkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Ba-
kan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir toplantı 
yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, toplantıda iki ülke 
temsilcilerine Türkiye’nin beklentilerini açıkça ifade 
eden bir yazılı belgenin verildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, terör örgütlerinin bu iki ülkede yapılan-
malarının ve faaliyetlerinin olduğunu aktararak, “Bu 
müzakereleri sürdürdüğümüz bir zamanda dahi bu 
terör örgütleri paçavralarıyla Türkiye aleyhine göster-
ilerde bulunuyor. Avrupa Birliğinin (AB) de listesinde 

olan, NATO’nun listesinde olan bir terör örgütünün bu 
faaliyetlerine izin veriliyor. Diğer taraftan FETÖ’nün 
bu ülkelerde faaliyetleri var.” ifadesini kullandı.

İki ülkenin, Türkiye’nin Suriye’de yine PKK/YPG’ye 
yönelik operasyonları sebebiyle, Türkiye’ye savunma 
sanayi ürünlerinde ihracat kısıtlaması getirdiklerini 
hatırlatan Çavuşoğlu, bu iki ülkenin güvenlik endişe-
lerinin yanında Türkiye’nin güvenlik endişesini an-
lamaları gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, iki ülkenin terörle mücadele kanunlarında 
değişiklik yapmaları gerektiğini belirterek, bu değişim 
sağlanmadıkça Türkiye’nin pozisyonun değişmeye-
ceğini söyledi.

“Biz burada yazılı şekilde belgeleri verdik. Bu 
hükümetler değişebilir, yarın başka hükümetler gel-
ebilir, ‘Bizim bundan haberimiz yoktu’ diyebilir. Üye 
olduktan sonra tutumları değişebilir. O yüzden her 
şeyi yazılı veriyoruz, yazılı istiyoruz.” değerlendirme-
sinde bulunan Çavuşoğlu, iki ülkenin terör örgütlerine 
yönelik kanunlarını değiştirmeleri gerektiğinin altını 
çizdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye’nin 
güvenlik endişelerinin karşılanması gerektiğini her se-
ferinde gündeme getirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, 
Stoltenberg’in üç dışişleri bakanının bir araya gelmesi 
teklifinde bulunduğunu aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov’un Karadeniz’de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik 
koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran’da Türkiye’ye geleceğini açıkladı.
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Azerbaycan, doğal gaz hatlarının potansiyelini genişletecek

Aliyev, Bakü’de gerçekleştirilen 27. Hazar Petrol ve Doğal 
Gaz Fuarı’nın açılışında konuşma yaptı.

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra ener-
ji alanındaki atılımlarından, hayata geçirilen projelerden 
bahseden Aliyev, Türkiye ve Gürcistan’la hazırlanan bölge-
sel projelerin artık küresel projelere dönüştüğünü kaydetti.

Aliyev, Şahdeniz yatağından çıkan doğal gazı Gürcistan, 
Türkiye ve Avrupa ülkelerine taşıyan Güney Gaz Korido-
runun da gurur duyulacak bir proje olduğunu vurguladı.

Azerbaycan’ın 2021’de 22 milyar metreküp doğal gaz 
ihraç ettiği, 2022’de bu rakamın 24 milyar metreküpe 
çıkacağı bilgisini veren Aliyev, “Azerbaycan’ın hi-
drokarbon kaynaklarına dışarıdan her zamankinden 
daha fazla talep var. Sorumluluk sahibi bir ülke olarak 
bunu dikkate alıyor ve çeşitli nedenlerle zorluk yaşayan 
ülkelere destek olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Aliyev, “Azerbaycan gazına olan talebin hızla arttığını” 
vurgulayarak, “Elbette bunu dikkate almalıyız. Aynı 
zamanda potansiyel tüketiciler, bir yılda büyük miktar-
larda gaz üretmenin imkansız olduğunu anlamalıdır. 

Bunun için sözleşmelere ihtiyacımız var. Müzakereleri 
başlatmalı ve hızlandırmalıyız. Üretimi artırmak için 
geleneksel ortaklar, yatırımcılar ve enerji şirketleriyle 
çalışmamız gerekiyor. Mevcut tesisleri de genişlet-
memiz gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda bu konuları 
planlamıyorduk çünkü kısımdan oluşan Güney Gaz 
Koridorunun sonuncu kısmı olan TAP’ın yıllık kapasi-
tesi 10 milyar metreküptür. Fakat şimdi boru hatlarının 
genişletilmesini düşünüyoruz çünkü buna ihtiyaç var.” 
diye konuştu.

Uluslararası finans kuruluşlarının TAP’ın genişletil-
mesi için finansal destek sağlayacağını ümit ettiğini 
belirten Aliyev, “TANAP’ı genişletmeyi de düşünebil-
iriz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Azerbaycan 
gazına talep artıyor, bunun için potansiyel var, siyasi 
irade var. Bu nedenle doğal gaz taşımacılığına yöne-
lik altyapımızı potansiyel talep düzeyine getirmek için 
zaman kaybetmemeliyiz. Sadece TAP değil, Güney 
Kafkasya Boru Hattı ve TANAP’ın da hızla genişletil-
mesi gerekiyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz.” ifade-
lerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı’ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridorunun

potansiyelini genişletmeyi planladıklarını bildirdi.
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ASO Başkanı Özdebir, 2022’nin ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7,3’lük büyüme rakamına ilişkin, 
“Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde sanayi sektörü ekonomimizin yüz 

akı olmuş ve büyümeye önemli bir katkı sağlamıştır.” dedi.

ASO Başkanı Özdebir: Likiditeye ulaşmanın zorlaştığı bir 
dönemde sanayi sektörü büyümeye önemli bir katkı sağlamıştır

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir , 
Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan bu yılın birinci 
çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Sanayi sektörü ve sektörün ihracata katkısıyla Türkiye 
ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,3’lik büyümeye ul-
aştığını belirten Özdebir, şunları kaydetti:

“2021 ilk çeyreğinde olduğu gibi 2022 ilk çeyreğinde de 
dış talep ve hane halkı tüketimine dayalı bir büyüme 
performansı ön plana çıktı. Yılın ilk çeyreğinde tüm 
ana sektörler GSYH büyümesine olumlu yönde katkı 
sağlarken, sadece inşaat sektöründe daralma gerçekleş-
ti. Son üç çeyrektir devletin nihai tüketim harcama-
larındaki azalma eğilimi önemli bir gelişmedir. Ülkemiz 
büyük altyapı yatırımlarının birçoğunu gerçekleştirmiş 
olup, bundan sonraki süreçte cari açığa yol açan ürün-
ler başta olmak üzere kaynaklarımızı üretime kanalize 
edecek bir seferberlik başlatmalıyız.”

Özdebir, Kovid-19 salgını sonrasında büyümenin iti-
ci gücü olan sanayi üretiminin, yılın ilk çeyreğinde de 
yüzde 7,4 artışla büyümenin önemli lokomotifi olduğu-
na dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşmanın zorlaştığı bir 
döneme rağmen sanayi sektörü ekonomimizin yüz 
akı olmuş ve büyümeye önemli katkı sağlamaya de-
vam etmiştir. Sermaye malı üretiminin dört çeyrek 

sonra pozitife dönmesi, diğer sektörlerdeki ivme kaybı 
karşısında yatırımların bunu telafi ettiğini göstermekte-
dir. Bu durum, gelecek dönemde üretimin devamlılığı 
ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesi açısından 
olumlu bir gelişmedir.”

Mevsimsellikten arındırılmış büyümenin bir önce-
ki çeyreğe göre yüzde 1,2 artmasının, büyümede 
ivme kaybını ortaya koyduğuna işaret eden Özdebir, 
Rusya-Ukrayna Savaşı ile dış talebin büyümeye kat-
kısının gelecek çeyreklerde azalacağının da dikkate 
alınması gerektiğini belirtti.

Özdebir, büyümenin topluma yansımasının önemine 
de değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Burada büyümenin kalitesi ön plana çıkmaktadır. 
Çalışanların iş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gay-
risafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci 
çeyreğinde yüzde 35,5 iken, bu çeyrekte yüzde 31,5 sevi-
yesine gerilemesi, gelir adaleti açısından dikkat edilmesi 
gereken oldukça önemli bir husus olarak görülmelidir. 
Sonuç olarak, küresel ekonomide belirsizlikler her geçen 
gün artmakta ve bu belirsizlikler öngörülen toparlan-
mayı kırılgan hale getirmektedir. Ulusal ekonomimizin 
güçlendirilmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme, 
ulusal sanayi üretiminin, özellikle de katma değeri yük-
sek üretim yapan imalat sanayisinin güçlendirilmesiyle 
mümkün olacaktır.”

EKONOMİ
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SU VERİ YÖNETİMİ VE SU KANUNUNA OLAN İHTİYAÇ
Veri, herhangi bir işleme tabi tu-
tulmadan, gözlem veya ölçüm yön-
temleri ile ortamdan elde edilen her 
türlü değerdir. Günümüzde tarım, 
sanayi, finans, bankacılık, turizm, 
sağlık, eğitim vs. çok çeşitli endüstri 
ve sektörlerde veriye ihtiyaç duyul-
makta olup, veri bilimi en önemli 
bilimsel alanlar arasında yerini al-
maya da başlamıştır. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte veri 
analiz yöntemlerinin etkin bir şekil-
de kullanılmakta olunduğu, bu yön-
temle kurum ve kuruluşların karar 
alma mekanizmalarında faydalı 
sonuçlar alındığı bilinmektedir. 

Veriye en çok ihtiyaç duyulan alan-
lardan biri de su yönetimidir. 

Ulusal ve uluslararası standartlara 
uygun, sürekli güncellenen ve güve-
nilir verilerin sunulduğu bir sistem 
oluşturulması ve bunun sürdürüle-
bilirliğinin sağlanması su yönetimi 
açısından önem arz etmektedir.

Ancak ülke olarak bu konuda iste-
nilen düzeyde olduğumuz söylene-
mez. 

Nitekim 2019-2023 Ulusal Su 
Planı’nda yer alan değerlendirme-
de; Türkiye su kaynakları ile ilgi-
li verilere ait tarihsel ve mekânsal 
analiz yeteneğine sahip olsa da, söz 
konusu verilerin etkin yönetimi ve 
paylaşımına uygun veri tabanının 
mevcut olmadığı, kimi verilerin 
sayısal ortamlarda ulaşılabilir halde 
yer almadığı, veri üretim ve paylaşım 
sorunlarının olduğu, kurumların 
birbirinden farklı yapıda teşkilatl-
anması nedeniyle üretilen verilerde 
standardizasyonun bulunmadığı, 
veri üretiminde mükerrerlikler old-
uğu belirtilmiştir.

Onuncu Kalkınma Planında da ben-
zer tespitler yapılarak, su kaynak-
ları yönetiminde veri tabanı ve bilgi 
akışı olmaması, kurum/kuruluşlar 
arası eşgüdüm zayıflığı hususları 
karşılaşılan ana sorunlar olarak 
değerlendirilmiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler ülk-
enin su ile alakalı verilerin üretimi 
ve kullanılmasında önemli problem-
leri olduğunu, etkin bir veri yöneti-
minin olmadığını göstermektedir. 

Oysa suyun miktar ve kalite olarak 
sürdürülebilir yönetimi için en baş-
ta lazım olan şey su ile ilgili veril-
erin toplanması ve izlenmesidir. Bu 
husus su yönetiminde doğru pro-
jeksiyonların yapılabilmesi ve doğru 
kararlar verilebilmesi açısından old-
ukça önemlidir.

Yukarıda kısaca özetlenen problem-
lerin çözülebilmesi için çerçeve bir 
yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu 
genel kabuldür. Kamuoyu açıklama-
larından, hazırlanan su raporları ile 
düzenlenen sempozyumlardan “Su 
Kanunu Tasarısı”nın hazırlandığı, 
üstelik söz konusu tasarı üzer-
inde Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı arasında büyük ölçüde 
mutabakat sağlandığı bilinmektedir. 

Dolayısıyla su kaynaklarının 
sürdürülebilir şekilde korun-
ması, kullanılması, iyileştirilm-
esi ve geliştirilmesi için Su Kanun 
Tasarısının yasalaşmasına öncelik 
verilmesi kritik derecede önem arz 
etmektedir. 

Sezgin ERÖZBAĞ
Ekonomist,
İç Denetçi

Yazar
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BEKİR ÖZER
Yazar

Bu köşenin yazarı hep der...
Ağacın kurdu ağacın içinde 
olmazsa ağaç yıkılmaz.

Örnekleri var mı derseniz 
elbette var ve bu özellikle iktidar 
ve siyasi partiler için geçerli.

Ekonomi bir ülkenin can damarı 
ve hayat kaynağıdır.
Üreterek halkın karnını 
doyurursanız halk aç kalmaz, 
isyan etmez, rahat eder, 
edersiniz...

E, zaten bunu biliyoruz derseniz.
Elbette biliyorsunuz.
Dediğim size değil.

Aha Müzik...

Ülkenin damar damarıdır...
Değil politik görüşler.
Değil kıyafetler.
Değil yaşam tarzı gibi 
bahanelerle valilik ve belediye 
başkanlarınca yasak getirmeye 
çalışmak tam anlamıyla Çağ Dışı 
Zihniyetin ürünüdür.

İşte dünyaca ünlü sanatçı Aynur 
Doğan...

Bugüne kadar hiç konserine 
gitmedim ama söylediği 
“İncir Ağacı” (dağların çiçeği, 
dağların güzelisin İncir çiçeği) 
gibi duygusal bir şarkıyı billur 
sesiyle Kürtçe söylediği ve Kürt 
kökenli olduğu için konserlerini 
iptal etmeye çalışmak olacak iş 
değil!

Bu...

Demokrasiye...
Özgürlüğe...
Kürt, Laz, Alevi, Çerkez, Zaza ve 
benzeri halklardan oluşan Türk 
Milletine hakarettir.

Unutulmasın...

Herkesi korkutabilir, herkesi 
sindirebilirsiniz.

Ama...

Kadın sanatçıları asla korkutup 
sindiremezsiniz... 

Hani başta ağacın kurdu ağaca 
zarar verir dedik ya.
Şu an.
Benzine, motorine...
Telefona, tablete...
Yiyeceğe, içeceğe zam gelip, 
imalatta kapasite kullanımı 
yerinde sayıyor...

Bunlara çare aranacağına...
AKP Antalya milletvekili, “Bizim 
dönemimizde halk zenginleşti. 
Her yer doğalgaz oldu. Kömür 
yardımı yapılan aile sayısı azaldı” 
diyor.

Baktım.
Bir çocuk bağırıyor.
-Anneee, babam ters bakıyor 
ters...

ŞAŞI BAKIYOR ŞAŞI...
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ŞAŞI BAKIYOR ŞAŞI...

YENİ ARAŞTIRMALAR, KOVİD AŞILARIN-
IN BAZI ÖNEMLİ KORUMA SAĞLAMA YE-
TENEĞİNDEN ŞÜPHELİDİR.

Salgının bu noktasında, Hastalık Kontrol ve Ön-
leme Merkezleri (CDC), yalnızca ABD’de 83 mi-
lyondan fazla koronavirüs enfeksiyonu olduğunu 
tahmin ettiğinden, en az bir kez COVID’e sahip 
olmanız oldukça olasıdır. tüm Amerikalıların yak-
laşık yüzde 60’ı. Ülkemiz ayrıca bir milyon COV-
ID ölümünün trajik dönüm noktasına ulaşırken, 
enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar bir kez daha 
artıyor. Ancak 2020’nin sonundan bu yana, virüs 
uzmanları tek bir büyük koruma stratejisini uygu-
lamaya devam etti: aşılama.

COVID aşıları, özellikle hastaneye yatış ve ölümün 
önlenmesi söz konusu olduğunda, oldukça etkili 
olduklarını göstermiştir. Ancak uzmanlar, aşıların 
bunun ötesinde koruyucu güçleri olduğunu da 
söylediler. CDC’ye göre, aşılanmamış kişiler, aşı 
olanlardan daha fazla kaybolmayan semptom-
lar geliştirme riski altında olabilir. Bu devam 
eden sorun, uzun süreli COVID olarak bilinir ve 
yorgunluk, ateş ve beyin sisi dahil olmak üzere çok 
çeşitli uzun vadeli sağlık sorunlarını kapsar, ancak 
araştırmacılar hala durumun tam kapsamını an-
lamak için çalışmaktadır.

ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), ülk-
edeki 7 ila 23 milyon insanın herhangi bir yerde 
zaten uzun süreli COVID geliştirdiği tahmin edil-
iyor. COVID’i teşhis etmek kolay olmadığı sürece, 
sayıyı saptamak zor. CDC, “COVID sonrası 
koşulları teşhis etmek için bir test yok ve insan-
lar diğer sağlık sorunlarından kaynaklanabilecek 
çok çeşitli semptomlara sahip olabilir. Bu, sağlık 
hizmeti sağlayıcılarının COVID sonrası koşulları 
tanımasını zorlaştırabilir” diye açıklıyor.

Ancak aşıların uzun süreli COVID’ye karşı önemli 
koruma sağladığına inanılırken, yeni araştırma-
lar şimdi şüphe uyandırıyor. Gazi İşleri Depart-
manından yapılan bir araştırma, aşıların COVID 
sonrası koşullara karşı önemli bir koruma sağla-
mayabileceğini gösteriyor.

Nature Medicine dergisinde 25 Mayıs’ta yayınla-
nan çalışmanın araştırmacıları, 2021’de büyük bir 
COVID enfeksiyonu geçiren yaklaşık 34.000 aşıl-
anmış kişiye baktı ve onları enfekte olmuş ancak 
aşılanmamış yaklaşık 113.000 kişiyle karşılaştırdı 
ve daha fazlası. Hiç enfekte olmamış 13 milyon 
insan. Çalışmaya göre, çığır açan enfeksiyonları 

olanlar için önceki COVID çekimleri, uzun süreli 
COVID’ye karşı yalnızca “kısmi koruma” sunar-
ak uzun vadeli semptomların olasılığını yalnızca 
yüzde 15 azalttı.

Veteran Affairs St. Louis Health’de araştırma ve 
geliştirme servisinin baş yazarı ve şefi olan MD 
Ziyad Al-Aly, “Bizi ve halkı korumak için şimdi 
neredeyse yalnızca aşıya tam anlamıyla güveni-
yoruz,” dedi. Bakım Sistemi, Doğa’ya anlattı. 
“Şimdi bunun seni sadece yüzde 15 koruyacağını 
söylüyoruz. Savunmasız kalmaya devam ediyor-
sun ve olağanüstü bir şekilde.”

Araştırmacılar ayrıca aşılı ve aşısız kişilerde ilk 
teşhisten sonra altı aya kadar beyin sisi ve yorgun-
luk gibi kalıcı semptomları da karşılaştırdılar. 
Çalışmaya göre, her iki grup arasında bu semp-
tomların şiddeti açısından bir fark yoktu.

Bununla birlikte, Veteran Affairs çalışmasında 
sınırlamalar vardı - araştırmacıların Omicron 
dalgalanması sırasında çığır açan enfeksiyonları 
analiz etmemiş olmaları da dahil. San Francis-
co California Üniversitesi’nde HIV araştırmacısı 
olan Steven Deeks, Nature’a verdiği demeçte, 
“Omicron’un uzun süreli COVID’ye neden olup 
olmadığına dair hiçbir verimiz yok” dedi ve bul-
guların “önemli ölçüde değişen bir pandemi için 
geçerli olduğunu” ekledi.

Ancak genel olarak, araştırma araştırmacıları “tek 
bir hafifletme stratejisi olarak [aşılamaya] güven-
menin SARS-CoV-2 enfeksiyonunun uzun vadeli 
sağlık sonuçlarını optimal olarak azaltmayabi-
leceğini” söylüyorlar.

Neyse ki, sağlık uzmanları zaten başka çözümler 
arıyor. Reuters’in Mart ayında bildirdiği gibi, Glax-
oSmithKline, Vir Biotechnology ve Humanigen 
gibi önde gelen ilaç üreticileri, uzun süreli COV-
ID’yi hedef alan tedaviler geliştirme olasılığını 
şimdiden araştırmaya başladılar.

Bilim adamları ayrıca, tedavilerin gelişimini ilerlet-
meye yardımcı olabilecek uzun süreli COVID’nin 
altta yatan nedenini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. 
Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevli-
si David Strain, Reuters’e verdiği demeçte, “Çekiş 
elde ettiğimiz aşamaya geliyoruz ve acı çeken in-
sanlar için tedavileri test ediyoruz.” “Umarım 
yakın gelecekte hayatlarını normale döndürmek 
için onlara sunabileceğimiz şeylere sahip oluruz.”

Aşılanmış Kişiler Buna “Olağanüstü Derecede
Hassastır”.  Yeni Çalışma Bulguları çok şey söylüyor!

İhsan SOYTEMİZ
Uzman Biyolog
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İnsan sağlığına zarar veren tütün ürünlerinin kullanımını azaltmak için küresel çapta
mücadele verilse de, piyasaya sürülen yeni tütün formları kamu sağlığını

tehdit etmeye devam ediyor.

Milyarlarca dolarlık tütün firmaları ölüm saçmaya 
“yeni nesil ürünlerle” devam ediyor

İnsan sağlığına zarar 
veren tütün ürün-
lerinin kullanımını 
azaltmak için küre-
sel çapta mücadele 
verilse de, piyasaya 
sürülen yeni tütün 
formları kamu 
sağlığını tehdit etm-
eye devam ediyor.

Tütün satışından 
milyarlarca dolar ge-
lir elde eden firma-
lar, kullanıcılarının 
yarıdan fazlasını 
ölüme sürüklüyor; 
her yıl 8 milyondan 
fazla kişi doğrudan 
veya dolaylı si-
gara kullanımına 
bağlı nedenlerden 
hayatını kaybediyor.

Dünya genelinde 
tütün ürünleri 
tüketen yetişkinlerin 
oranı, 2007 yılın-
da yüzde 22,7’den 
2019 yılında yüzde 
19,6’ya gerile-
di. Ancak dünya 
nüfusunun giderek 
artması nedeniyle 
bugün yine sigara 
içenlerin sayısı hala 
çok yüksek seyredi-
yor.

2020’de dünya genelinde tütün ürünleri kullananların oranı yüzde 22,3’e çıkarken, 
erkeklerde bu oran yüzde 36,7, kadınlarda yüzde 7,8 oldu.

Toplam 1,13 milyar sigara tiryakisinin yüzde 80’ini de düşük ve orta gelirli ülke vatandaşları 
oluşturuyor.

Halk sağlığını tehdit eden tütün ürünleriyle küresel mücadele
İnsan sağlığı için giderek daha ciddi bir tehdit haline gelen tütün ürünleriyle küresel mü-
cadelenin yönünü belirlemede, 2003 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde im-
zalanan “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi” etkili oldu.

182 ülkenin onayladığı anlaşmayla başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin kul-
lanımının dünya genelinde azaltılması hedefleniyor.

Tütün ürünlerine uygulanan vergiler de fiyatları yukarı çekerek tütün ürünlerinin satışını 
ve dolayısıyla tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

Ürün fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışın, yüksek gelirli ülkelerde yüzde 4’e, düşük ve orta 
gelirli ülkelerde de yüzde 5’e kadar tütün tüketimini azalttığı belirtiliyor.

DSÖ, tütün ürünlerine uygulanan vergilerin arttırılmasını istiyor
Tütün ürünlerine uygulanan vergiler, tütün kullanımını ve sağlık hizmetlerinin maliyeti-
ni azaltmanın en etkili ve en az tercih edilen yöntemi olarak görülüyor. Ancak bu tür ver-
giler, tütün fiyatlarını ilgili ülkedeki gelir artışının yeterince üstüne çektiğinde tiryakiler 
için caydırıcı oluyor. Vergi artışıyla desteklenen sigara fiyatları, en çok genç tiryakiler ve 
düşük gelirli yetişkinler arasında sigara kullanımını azaltıyor.

The Tobacconomics tarafından yayınlanan ve vergilerin sigara kullanımını ne ölçüde 
azalttığının da değerlendirmeye alındığı Sigara Vergisi Karnesi’ne göre, 5 üzerinden 4,63 
puan ile Ekvador ve Yeni Zelanda söz konusu politikaların en başarılı uygulandığı ülkeler 
arasında yer alıyor. Bu ülkeleri, 4,38 ile İngiltere ve 4,25 puan ile Kanada izliyor.
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TARIMDA KURTULUŞ SAVAŞI  VE DEVRİM
“81 İL,81 PROJE “ 
 
İnsanlığın ve uygarlıkların gelişmesi için en etkili 
faktörlerden biri tarımdır.... 
 
İnsanlığın ve uygarlıkların gelişmesi için en etkili 
faktörlerden biri tarımdır.  
 
Yanlış ve kontrolsüz  tarım uygulamaları net-
icesinde tarım alanları  zarar görmekte ve hem 
milli ekonomik olarak hem tarım alanları olarak 
büyük kayıplara neden olmuştur.  
 
Tarımsal girdi maliyetlerinin yaklaşık % 90’ında 
dışa bağımlıyız.  
Dövizdeki dalgalanmalar yüzünden maliyetlerimi-
zi artırıp, üretimi daha da zorlaştırıyor.  
 
Endüstriyel tarım uygulamaları üreticilerin 
kontrolsuz aşırı kâr ve hırsı sebebi ile doğada da 
tahribata neden oluyor  , 
aynı zamanda küresel dengeyi de bozuyor.  
 
Yeterli ve kaliteli tarım ve üretimi yapmak için 
doğayı tahrip etmeden su kaynaklarını kontrollü 
kullanarak   üretim yapmak gerekiyor.  
 
çok geç kalmadan tarımda DEVRİM yapmak için 
kurtuluş savaşı gibi mücadele başlatmalıyız  ... 
 
BAKANLIĞIN ADI DEĞİŞMESİ GEREKİYOR.  
  
Tarim ,üretim ve hayvancılıkla  ormanın bir   
bağlantısı yoktur  
 
1-Ormanlarımız, çevre  ve doğa sorunu olduğu 
için ,  
“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı”na 
devredilerek korunmalı.  
 
2-BAKANLIK “Tarım, Hayvancılık ve Üretim 
BAKANLIĞI “adını almalı.  
 
3-Tarım  Hayvancılık ve Üretim  bakanlığı,ülke 
genelinde ki tarım il müdürlükleriyle mecliste 
ayda bir toplantı yapmalı . 
 
4-81 İl müdürlükleri de kendi illerinde,ziraat 
mühendisleri ve Çiftçilerden oluşan bir komisyon 
kurmalı  
Tarim, üretim ve Hayvancılık la ilgili  sorunlar 
araştırılıp çözüm bulunmalı.  
Bürokrasi sorunsuz işlemeli.  
 
5-Türkiye genelinde sebze ,meyve, tahıl ve  üre-
tim alanları tespiti iklim şartlarına göre krokosi 
çıkartılarak bir proje hazırlanmalı.  
Her yerde herşey üretilmemeli. 
 
6-Dışarıya bağlı olduğumuz temel  gıda ürünleri 
yurt genelinde üretim alanları oluşturarak Çiftçiye 
destek vererek  üretim sağlanmalı.  
 
7-Finansal kaynak  için, gizli ödenek de tarıma 

tahsis edilmeli.  
 
8-Tohumda dışa bağımlılığı kaldırmak için milli 
tohum üretimini artırmalı ziraat depolarında  
tohum bank kurmalıyız . 
 
9-Tarımda hem gıdanın hem toprağın organik 
dengesini bozacak ilaçlama ve gübrele meye son 
vererek, ziraat mühendisleri ile laboratuvarlarda 
çalışmalar yaparak  verimi artıracak doğal yollara 
başvurmaliyiz. 
 
10-Her ilde tarım ve gıda  laboratuvarı  kurulmalı.  
Çiftçilerin ürünleri burada numune alınarak dene-
tledikten Sonra barkod protokol kodu ile piyasaya 
sunulmalı. 
 
11-Her üreticinin bir barkod kodu olmalı  
Kaçak üretimler denetlenmeli . 
Tüketiciler barkod okutarak ürünün hangi Çiftçiye 
ait olduğunu görebilmeli 
 
12-üretim yapılan her ilçede Tarım il 
müdürlüğüne bağlı kooperatifler kurularak Çiftçi-
ye destek verilmeli. 
 
13-Her ilde tarım İl müdürlüğüne bağlı işlenen 
ürünlerin fabrikaları kurulmalı.  
Yada özel fabrikalar teşvik edilmeli . 
Halk arasında da istihdam sağlanmalı  
 
14-Çiftçiye sulama , elektrik ve mazot desteği 
verilmeli . 
 
15-Her ilde Tarım bakanlığına ait  Birbirleriyle  
entegre 81 ilde modern soğuk depoları olan 
meyve, sebze HÂL ağları kurulup üreticiden 
aracısız ürünler alınarak Hâl’ler arasında sevkiyat 
yapılıp manav ,market , 
pazarlara dağıtılma li. 
 
16-yurt dışı ihracatında devlet  firmalara  ihracatta 
yardımcı olarak daha çok yurt dışı pazar alanları 
oluşturmalı.  
 
17-modern tarım sahaları kurulmalı. Genç çiftçil-
er yetiştirilmeli. 
Tarım ve ziraat mühendisliği okuyan binlerce 
gencimiz var önünü geleceğini göremeyen ,onlara 
istihdam sağlanmalı. 
  
18-Genç tarım üreticileri platformları kurulmalı.  
 
Bu maddeler uzmanlar tarafından  dahada planlı 
projeli bir şekilde  genişletilebilir. 
 
-Ülkemizde Tarım ve Hayvancılık bitme  noktası-
na geldiği için  gençler büyük kentlere teknolojiye 
ve tüketime yönelmiş durumdalar.  
Bunun önüne geçilmesi gerekiyor  yoksa durum 
çok vahim ....

Melek Pehlivan
ÖZTÜRK

Yazar
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DSÖ, maymun çiçeği vakalarının
257’ye yükseldiğini açıkladı

Örgütten yapılan 
açıklamada, may-
mun çiçeğinin 
yayılımına dair son 
bilgiler paylaşıldı.

26 Mayıs itibarıyla 
DSÖ merkezine 23 
ülkeden raporlanan 
vakalardan 257’sinin 
doğrulandığı ve 120 
şüpheli vakanın in-
celendiği aktarılırk-
en, şimdiye kadar 
virüs nedeniyle can 
kaybının yaşan-
madığı kaydedildi.

Virüsün takibi 
genişledikçe vaka 
sayılarının endemik 
ve endemik olma-
yan ülkelerde artma 
ihtimalinin yüksek 
olduğu aktarıldı.

DSÖ üyesi ülkelere, 
“maymun çiçeği 
virüsüne yakalanma 
riski yüksek kişilere 
doğru bilgilendir-
mede bulunma”, 
“virüsün risk gru-
pları arasında daha 
fazla yayılımını 
önleme” ve “virüsle 
mücadele için 
sahada görev yapan 
sağlık çalışanlarını 
koruma” çağrısı 
yapıldı.

Örgütün sitesinde yayımlanan vaka tablo-
suna göre, en çok maymun çiçeği vakasının 
görüldüğü İngiltere’de 106, Portekiz’de 49, 
Kanada’da 26, İspanya’da 20, Hollanda’da 12 
ve ABD’de 10 vaka bulunuyor.

Avusturya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İs-
viçre, İsrail, İtalya ve Avustralya ve virüsün 
görüldüğü diğer ülkelerde ise vaka sayıları 
10’un altında.

Afrika’da keşfedilen ve belirli aralıklarla 
kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, 
en son 6 Mayıs’ta İngiltere’de görülmüş, 
ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine 
yayılmıştı.

İngiltere’de yeni 71 maymun çiçeği 
vakasının tespit edildiği bildirildi. Yeni 71 
maymun çiçeği vakasıyla beraber toplam 
vaka sayısının 179’a çıktığı ifade edildi.

Virüsün genellikle insanlar arasında kolay-
ca yayılmadığı, ancak kişiden kişiye yakın 
temas veya maymun çiçeği olan bir kişinin 
kullandığı giysiler, yatak takımları veya 
mutfak eşyalarıyla bulaşabileceği vurgu-
landı.

İngiltere nüfusu için riskin düşük olmayı 
sürdürdüğü ifade edilirken, halktan olağan 
dışı deri döküntülere veya yaralara dikkat 
etmeleri istendi.

E ndemik bir virüsün neden olduğu na-
dir hastalıklardan olarak bilinen maymun 
çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak 
üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10’a kadar 
ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün 
her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm or-
anına sahip olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren 
maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün şimdiye kadar 23 ülkede 257 kişiye bulaştığını bildirdi.
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        Türk Ordusu, tarih boyunca her bölgede 
muharebe sahalarının şartlarına uygun yön-
temler keşfederek ve devrin en tesirli silahl-
arını kullanarak Asya, Afrika ve Avrupa’da 
kendisine karşı kurulan mukavemet setler-
ini kolaylıkla yıkmış, Roma’yı, Bizans’ı, Çin’i, 
Hind’i Rus’u, Fransız’ı, Yunan’ı güçlük çek-
meden mağlup etmiş ve şanla dolu zengin 
bir tarih yapmıştır. Bu savaşlar çok kere, ku-
vvet bakımından ölçüsüzlük içinde meyda-
na gelmiş yabancı milletlerin ve devletlerin 
bilmedikleri muharebe aletleri ve yine onların 
beceremedikleri savaş taktikleri sayesinde 
az sayıdaki Türk Ordusu kalabalık ve güçlü 
düşman ordularını yenmiştir.
    Kutadgu Bilig’de ordu yönetiminde komu-
tana çok önem verilmiştir. Askerin cesaret 
alması için, komutanının kahraman ve cesur 
olması ilk olarak belirtilen kitaba göre korkak 
kimselerin orduda yeri yoktur. Komutan; çe-
vik, sert, seçkin, ihtiyatlı, uyanık, cömert, 
alçak gönüllü, soğukkanlı, zeki, mert, geniş 
yürekli,  haysiyet sahibi,  şerefli, iyi tabiatlı, 
heybetli, sözü doğru, güvenilir ve gözü pek 
olmak durumundadır. Komutan, cömert ol-
malıdır, gerektiğinde, kendisi bir at, giyim 
ve silah ile yetinip kalanını askerine dağıt-
malı mal, mülk, para peşinde koşmamalıdır. 
Komutan iyi tabiatı ve alçak gönüllülüğü ile 
kendini halka sevdirmeli ve doğru sözlülüğü 
ile halkın güvenini kazanmalıdır. 
    Askerlik, milletinin bekası ile doğrudan 
ilişkili, kendisine has özellikleri, kanun ve 
kuralları bulunan, mensuplarının mutlak 
itaat, bağlılık ve karşılık beklemeden fedakâr-
ca çalışması ile yücelen, onurlu ve bir o kadar 
da zor bir meslektir.
   Askerliği bir meslek olarak seçen kişi, kend-
ini mesleğine ve ülkeye adayarak bu görev-
lere aday olur. Bu kişi, kendisini atalarımızın 
emaneti vatanımızı, kutsal askerlik yemininde 
ifade ettiği gibi gerekirse canı pahasına içten 
ve dıştan gelebilecek tehditlere karşı korumak 
ve kollamak ile görevlendirmiştir. Vatanımıza 
hizmet, sadakat, onur, fedakârlık, cesaret, 
dürüstlük, mutlak itaat ve ehliyet askerlik 
mesleğinin temel özellikleridir.  
     Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst rütbeli komu-
tan ve lider olarak görev almak için bitirilm-
esi gereken temel okul Harp Okulu’dur. Harp 
Okulu’nda eğitim süreci vatanseverliğin temel 
taşıdır ve burada derin izler taşıyan Harbiye 
ruhu oluşturulur. Bu ruh; en kabadayı vatan-
severlik, en ince ruhlu milliyetçilik, en baba 

devletçiliktir.
   Ancak en önemlisi Harbiyeli olmak Harp 
Okulu mezunu Mustafa Kemal gibi vatansev-
er olmaktır.
   Kısaca Harbiyeli olmak her zaman var ol-
mak için bu vatan ve bu millet için yılmadan 
aynı Atatürk gibi savaş verme ruhudur. 
   Ancak; Milletimizi ve devletimizi parçala-
mayı hedef olarak seçen güçlerin tarih bo-
yunca karşılarında en büyük engel her zaman 
Türk Ordusu ve Türk Ordusu Komutanları 
olmuştur. Düşmanlarımız bu engeli aşmak 
için tarih boyunca hep çeşitli yöntemler kul-
lanmışlardır. Son olarak Türk Ordusunu 
çökertmek için düşmanlarımız ilk önce Türk 
Ordusunun değerli komutanlarını ilk hedef 
olarak seçmişlerdir. 
           M.Ö. 500 yıllarda yaşamış ünlü Savaş 
Sanatı adlı eserin yazarı Shun Tzu; kitabında 
düşmanı çökertmek için şu teknikleri öner-
miştir.
‘’ Hasım ülkelerin hakanlarının ve yöneticil-
erinin başarılarını, kişiliklerini küçük göster-
erek hasım ülkelerde iyi olan şeyleri gözden 
düşürünüz.’’
‘’ Yöneticilerin ve askerlerin şöhretlerine gölge 
düşürünüz ve zamanı geldiğinde de kendi 
halkının onları hor görmesini sağlayınız.’’
     Ve ve Türk Ordusu komutanları önce Baly-
oz, Ergenekon gibi sahte iddialar ile Sincan, 
Silivri ve Buca cezaevlerine konarak mille-
tinin gözünde hor görülmeleri sağlandıktan 
sonra son olarak uzun yıllardır alt yapısı ku-
rulmuş FETO sürecinde düşmanlarımızın 
kullandıkları din taşeronları tarafından 
içeriden namert bir şekilde ele geçirilmeye 
çalışılmıştır. 
       Ancak yaşanılan 15 Temmuz gibi acı te-
crübeler sonucu Türk Milleti, Türk Devleti ve 
Türk Ordusu bu namert savaşı büyük kayıplar 
vererek kazanmış ve artık uyanmıştır.
     Artık Türk Milleti ve Türk Devleti;  bu 
namert savaşta bir daha acılar yaşamamak 
için gerekli tedbirlerin alınmasından artık 
taviz vermeyecektir.
     Ve Türk Ordusu gerçek vatan sevgisi ile hep 
dolu olarak ve komutanları  en büyük Harbi-
yeli Mustafa Kemal’ i daima örnek alarak bu 
namert savaşları kazanacaktır. 
   Türk Milleti emin olmalıdır ki, İstiklâl ve 
Harbiye Marşları sözlerinde ifade edilen mil-
li değerler Türk Ordusu ve Komutanlarında 
sonsuza kadar hep yaşayacaktır.
Devamı simgedergi.com’da...

TÜRK ORDUSU ve KOMUTANLARI

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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DİJİTAL KATILIMI OYUNLAŞTIRMA
Kutuplardaki buzullar eriyor, bir mevsimimizi kaybediyoruz. Dünya 1.5 
derece ısınıyor, daha fazla ısınma sonucunda bizi neler bekliyor uzmanlar 
bir tahminde bulunamıyor… Bu nesil iklim krizi çocuklarını ve gençlerini 
ağırlıyor… 

Bizler de karbon ayak izimizi azaltmak adına duyarlı eylemler peşinde 
değiliz ne yazık ki… Yerel mevsimlik besinleri tüketmek, toplu taşımayı 
kullanmak, bisikletle yol almak, çöpleri kategorize etmek, ikinci el / eko 
etiketli ürünleri tercih etmek konusunda kaçımız özenle davranıyoruz! Ge-
leceğin farkında olan ülkeler ve bilinçler bu yöndeki adımlarını 2000’li yıl-
ların başından beri atmış bulunmakta! 

Akademik yazında ise küresel kriz, yoksulluk ve gelir dağılımındaki adalet 
konularına ciddi bir mesele daha eklendi dijitalleşen kentlerin iklim kriziyle 
mücadelesinde yeni oyunları…

Oyunlar evet, özellikle yerel yönetimlerde bazı belediyeler iklim kriziyle 
mücadelede vatandaşların pratik önerilerini katılımcı oyun mekanizma-
larıyla arttırmak için onları gerçek ve sanal oyunlara davet ediyor. 

Sanal oyunlarda özellikle belediye, sizin görüş ve düşüncelerinizi oyundaki 
tasarımlarınızla öğreniyor. Örneğin doğal afet durumlarında evinizi nasıl 
koruyabilirsiniz, kentsel tasarım, arazi kullanımı, ulaşım ve doğal kaynak-
ların yönetimi konusunda vatandaşlar oyun üzerinden kente dair fikirler-
ini tasarlıyor, çiziyor vs.. böylece hayal güçlerini harekete geçirmektedir. 
Katılımcılar tarafından mahallenin dönüşümü, farkındalık ve tartışma or-
tamı yaratılarak kolektif bilgi birikiminin açığa çıkması sağlanmaktadır. 
Böylece yerel ve küresel krizlere belediyelerin alternatif çözümleri, yaratıcı 
fikir imkânları doğmaktadır. 

Oyunlaştırma metodu ve eğlenceli şehirler algısıyla demokratik bir bele-
diye katılımını motive etmek oldukça zor, katılımcıları kent konseyinde ya 
da sokaklarda kapsayıcı yönetişim ve yerellik çatısı altında onlara bu uygu-
lamaların dijital bütçe hakkının somut eylemlerinden biri olduğunu anlat-
mak elbette bir bilinç birikimi isteyecektir… Görsel birkaç fotoğraf için lüt-
fen linke tıklayın yüz yüze ve dijital oyunlaştırma ile yerel katılımı görün! 

“Yaşlandığımız için oynamayı bırakmayız; oyun oynamayı bıraktığımız için 
yaşlanırız.”
George Bernard Shaw

Gözde ATALAY
Yazar
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DİJİTAL KATILIMI OYUNLAŞTIRMA
Türkiye, Çin’in Irak’ta yatırımlarına rağmen 
doğru bir strateji ile Ortadoğu’da dünyaya yön 
verici patron olacak güçte bir devlettir.

Türkiye, bölgesinde gelişen olayları ve uluslar 
arası ilişkileri bildiği ve doğru analiz ettiği 
sürece, bölgenin en güçlü ve yön verici devleti 
olmaya devam edecektir.
Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri olarak 
özgürlük mücadelesi verdiğimiz Çin Dev-
leti’nin Irak Devleti ile olan ilişkilerine kısaca 
bir göz atmak istiyorum.

Çin-Irak İlişkileri
Çin-Irak diplomatik ilişkileri 25 Ağustos 1958 
tarihinde başlamıştır. [1] Çin, uluslararası 
resmî olarak devlet statüsünü almamışken 
Irak ile dostlukları ileri seviyede gelişmiştir. 
(Çin Komünist Devleti’ni BM 1971-1979 son-
rası resmî devlet olarak tanımıştır.)    Çin’in 
Irak’la uzun ve dostça ilişkileri olmuştur.  
1958 yılında iki ülke arasındaki diplomatik il-
işkilerin kurulmasından sonra ikili ekonomik 
ilişkiler hızla geliştirilerek devam etmiştir. 
1959-1975 yılları arasında iki ülke arasında 11 
ekonomik anlaşma imzalamıştır. 

Çin, 1974’te Irak petrolünü ithal etmeye 
başlamıştır. Çin, Irak–İran Savaşı’nda her 
iki devlete ucuz silah temin etmiştir. Çin, 
savaştan çıkan Irak ekonomisini ve yeniden 
inşasını destekleyecek yardım sağlamıştır. 
Günümüzde Çin, Irak’ın doğu yarım-
küresinde en önemli ticaret ortağıdır. Pekin’in 
Talabani’ye özel bir ilgisi vardır. Ağustos 
2003’te Pekin’de özel olarak ağırlanan Tala-
bani, Irak Cumhurbaşkanı görevinde bulun-
duğu dönemde Haziran 2007 ve Temmuz 
2011’de Pekin’de birinci sınıf devlet töreni ile 
ağırlanmıştır.

Pekin, 2014 yılı içinde Erbil’de başkonsolosluk 
yapımı esnasında Kuzey Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi’ne 30 milyon dolar hibe etmiştir. 
IKBY’de petrol sahasına sahip olmak isteyen, 
ancak bu amaca Bağdat’ı bypass ederek ulaş-
mak isteyen Pekin işin yolunu buldu. 2009’da 
Çin’in devlet kurumu olan “Sinopec Corp” 
(Çin Petrol Kimya Şirketi) [2]  İsviçre merke-
zli Addax Şirketi’ni satın aldı. Böylelikle Çin, 
Addax’ın Kerkük ile Erbil arasında bulunan 
Tak Tak Petrol Yatağı’nın sahibi oluverdi.
Tak Tak petrol sahasının Irak’a ait olduğunun 
altını çizen Irak Petrol Bakanlığı, 2010’da 
Çin’in “Sinopec Corp” şirketinin Irak’taki 

tüm ihalelere girmesini yasaklayarak kara 
listeye aldı. Ancak, Çin halinden memnun-
dur.  Barzani yönetimi ile iyi ilişkilerini iler-
leterek IKBY bölgesindeki yatırım ve etkisini 
genişletmeye devam etmektedir.

Irak, Okul Sorununa Çözüm İçin Çin’le 15 
Sözleşme İmzaladı
16.12.2021 tarihinde Irak Başbakanı Musta-
fa el-Kazımi’nin ofisinden yapılan yazılı 
açıklamada, Irak’ta ülke genelinde yapılacak 
okullarla ilgili sözleşmeler hakkında bilgi ver-
ildi.

Buna göre Irak hükümeti, Power China Şir-
keti ile 679, Sinotec Şirketi ile de 321 okul 
inşası için 15 sözleşme imzaladı. Sözleşme-
lerin, başkent Bağdat’ta Başbakan Kazımi’nin 
huzurunda imzalandığı ifade edildi.
Irak Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ülke 
genelinde bütün eğitim kademelerinde 11 mi-
lyon öğrenci bulunuyor. Irak, bu öğrencilerin 
eğitimi için ilave 8 bin okula ihtiyaç duyuyor.

Çin, Irak Kürt Bölgesinin Bağımsızlık 
Girişimine Nasıl Bakıyor?
Çin medyası, “25 Eylül 2017 IKBY Bağımsı-
zlık Referandumu” hakkında geniş haber, bil-
gi ve raporlar yayınladı. [3]

Özetlersek, Çin, Kürtlerin bağımsızlığını hak-
lı bulmaktadır. [4] Ancak, Irak’taki dev Çin 
yatırımlarının selameti açısından istikrarlı bir 
Irak’ın gerektiğinin ve istikrarlı Irak’ın da an-
cak mevcut yapıyı korumakla sağlanabileceği 
üzerindeki ortak görüşünü benimsemektedir. 

Çinliler, Irak Kürt bölgesiyle iyi ilişkileri 
geliştirirken; Tibet, Doğu Türkistan Cum-
huriyeti davasının ihya sürecini cesaretlendi-
recek propagandalardan da kaçınmak gerek-
liğinin altını çiziyor. 

Bağdat’ı kızdırmamak şartı ile IKBY’ye hibe 
yardımı ve yatırımı artırmanın faydaları üze-
rinde analizler, Çin medyasında yeterince yer 
almaktadır.

Çin, Birinci Irak Savaşı’ndan hemen sonra 
Irak’a ilk yatırım yapan ülkelerden birisidir. 
Çin, Irak’taki yatırımını hızla artırmayı de-
vam edegelmiştir. 

Devamı simgedergi.com’da...

ÇİN-IRAK İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE

Erkin SABİT

Doğu Türkistan
Cumhuriyeti Sürgün 
Hükümeti Başbakanı,

Ankara Meclisi
Genel Başkan Yardımcısı,

Turan Devletleri Teşkilatı 
Genel Başkan Vekili,

Kızılelma Teşkilatı Genel 
Başkan Vekili,

Uygur Medeniyet Genel 
Başkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün vizyon olarak konuştuklarımız, 
yarın ülkemizin hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul’un Fethi’nin 569. Yılı Kut-
lamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni’nde yaptığı konuşmada, İstanbul’un fethi-
yle ilgili “Konstantiniyye elbet fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun ordusu, askeri 
ne güzel askerdir.” hadis-i şerifle başladı.

Aldığı resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişinin karşısında bulunduğunu belirten Erdoğan, “Siz ne güzel in-
sanlarsınız. Sizler, İstanbul’un inşallah 2023’e giden bu yolda, hazır olduğunuzu gösterdiniz.” ifadelerini kullandı.

Katılımcıları ve İstanbulluları selamlayan Erdoğan, “İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden, 81 vilay-
etimizin tamamındaki tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Rabbime, beni böyle şanlı bir milletin 
ferdi olarak dünyaya getirdiği için hamd ediyorum. Rabbime bana bu fetih nesline hizmet etme şerefi bahşettiği 
için hamd ediyorum. Rabbime bizleri bugün burada, şu güzel iklimde buluşturduğu için hamd ediyorum.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, sözlerine şöyle de-
vam etti:

“Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Bu yıldönümünü temsilen 569 yeniçerimiz burada. Bu demektir ki fethin 
600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. 2053 vizyonumuzu temsilen 600 ev-
ladımız da burada. Bu sembollerin her biri geleceğe tutulmuş birer ışıktır. Bugün burada bütünüyle bulunan ev-
latlarımız yarın kendi sorumluluk alanındaki başarıyla, milletimizin iftihar vesilelerine dönüşeceklerdir. Bugün 
burada vizyon olarak konuştuklarımız, yarın ülkemizin hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız, yarın ülkemizin 
hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır.” dedi.
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Yahya Kemal’in deyimiyle, biz İstanbul’da mekanı değil, zamanı fethettik. Fetihler işte böyle çağlar üstü olur. 
Çağlar işte böyle açılır, böyle kapanır. ‘Geceler vardır, uykuyla geçer, sarhoş kusmuklarıyla lekelenir / Geceler 
vardır, ihtiraslar çağıldar, yuvalar yıkılar / Geceler vardır, dirilişe gebedir, fecr olur / Şehr-i İstanbul fetholunur / 
Bir çağ kapanır, bir çağ açılır.’ Çağ açıp çağ kapatan ecdada rahmet olsun. Çağ kapatıp, çağ açacak evlatlarımızın 
gazaları şimdiden mübarek olsun. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençlerimizin gayretleri 
kutlu olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada mücadele yöntemlerinin giderek farklılaştığını, karmaşıklaştığını ve sofistike 
hale geldiğini söyledi.

Günümüz şartlarında bilimden teknolojiye, sanattan spora, her alanda verilen mücadelelerin gaza mertebesinde 
olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bunun için çocuklarımızı hem bileği güçlü, hem yüreği kavi, hem gönlü zengin, 
hem zihni aydınlık şekilde yetiştirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Erdoğan, şu anda karşısındaki topluluğa baktığında aklına, Yahya Kemal’in “Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya 
Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galib et çünkü bu son 
ordusudur İslam’ın.” dörtlüğünün geldiğini dile getirdi.

“Tıpkı Alparslan gibi, tıpkı Kılıçarslan gibi, tıpkı Osman Gazi gibi, tıpkı Fatih gibi, tıpkı Kanuni gibi tüm bu isim-
ler içinde Fatih her devirde dünyanın göz bebeği olan, bugün de aynı vasfını sürdüren İstanbul’u fethetmiş ol-
masıyla, tarihimizin özellikle kaydına geçmiş, kalbimizde ayrı bir yere sahip olmuştur” diyen Erdoğan, İstanbul’un 
fethinin, dahiyane planların, büyük emeklerin, ustaca hazırlıkların, emsalsiz fedakarlıkların, sarsılmaz bir azmin 
ve kararlılığın neticesinde gerçekleştiğini vurguladı.

“Tarihimizde kolay kazanılmış hiçbir zafer yok”

Erdoğan, Türk tarihinde kolay kazanılmış hiçbir zaferin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Ama İstanbul’un fethi, Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührüdür. Şimdi bu-
radan sesleniyorum. Fetih mübarek olsun. Fethin 569. yılı mübarek olsun. Fetihlerin anası, bu fethin daha nice yıl-
ları, asırları şimdiden mübarek olsun. Fatih’ten Allah razı olsun. Fatih’in asırlardır izini takip eden torunlarından 
Allah razı olsun. Bugün de Fatih’in izinden gitmek için kendini yetiştiren evlatlarımızdan Allah razı olsun. Gençler, 
şair ne diyor biliyor musunuz? ‘Delikanlım işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. 
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan. Elde sensin. Dilde sen. Gönüldesin, baştasın. Fatih’in İstanbul’u fethettiği 
yaştasın’. İşte milleti arkasından yürütecek gençlerimiz olduğu sürece bu ülkenin önünde kimse durabilir mi? Du-
ramaz. Atasından aldığı işareti takip eden gençlerimiz olduğu müddetçe bu milletin önünü kimse kesemez. İşte 
bu gençliği şimdi burada karşımda görüyorum. Maşallah.”
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Bahçeli: Teröristlerin ellerindeki silahı verenler de teröristtir

MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, 
partisinin grup 
toplantısında yaptığı 
konuşmada, geçen 
pazar günü, bir 
yandan İstanbul’un 
fethinin 569. yıl 
dönümünü kut-
larken, diğer yanda 
Atatürk Havalimanı 
Millet Bahçesi Fidan 
Dikim Töreni’ni 
gerçekleştirdiklerini 
anımsattı.

Millet Bahçesi’nde 
fitne kazısına hev-
es edenlerin yine 
kaybedeceklerini dile 
getiren Bahçeli, on-
ların meselesinin ne 
ağaç ne doğa ne yeşil 
ne de çevre güzelliği 
olduğunu dile get-
irdi.

Bahçeli, “Müşterek 
gayeleri kriz çıkar-
mak, sorun üretmek, 
Türkiye’nin önüne 
taş koymaktır. İstan-
bul Atatürk Havali-
manı Millet Bahçe-
si’nden yeni bir Gezi 
Parkı kalkışması, 
yeni bir husumet 
dalgası, yeni bir kaos 
fırtınası çıkarmaya 
hiç kimsenin gücü 
yetmeyecektir.

Bizden söylemesi, uyarmadı demesinler, su testisinin su yolunda kırılacağını, keskin sirk-
enin küpüne zarar vereceğini bir an olsun güdük akıllarından çıkarmasınlar. Yanılıp yenil-
ip aksine hizmet eden olursa bunun sonuçlarına çok ağır şekilde katlanmak durumunda 
kalacaklardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde arka arkaya şehit haberleri geldiğini ifade eden Devlet Bahçeli, şehitlere Al-
lah’tan rahmet, tedavi altında bulunanlara sağlık, sıhhat ve şifa diledi.

Hiçbir terör örgütü, hiçbir cani ve iş birlikçinin Türkiye’nin karşısında duramayacağını, 
karşısında tutunamayacağını vurgulayan Bahçeli, “NATO güvenlik mimarisi altında müt-
tefiklik bağlarıyla diyalog kurduğumuz ülkelerin zahirde verdikleri dostluk mesajları 
batındaki husumetlerini artık gizleyemez boyutlardadır. Bu ülkelerin sözleriyle eylemleri 
taban tabana zıtlık içermektedir.” dedi.

“Teröristlerin ellerindeki silahı verenler de teröristtir.” ifadesini kullanan Bahçeli, şunları 
kaydetti: “Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu 
ülkeleri temsil edenlerin ülkemize gelerek Türkiye’yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü 
bu ülkeler samimi değildir, dürüst ve ilkeli duruştan bütünüyle mahrumlardır.

İsveç yönetimi, kendi başkentinde bölücü teröristlerin Türkiye aleyhtarı gösterilerine hala 
sessiz, hala seyircidir. Hatta teröristler polis koruması altındadır. Arayan dervişi tekkede, 
hacıyı Mekke’de, hain teröristleri de Avrupa ülkelerinin başkentlerinde hemen bulacaktır. 
Güneşi balçıkla sıvamak akıl karı değildir. Çürük tahtanın çivi tutmayacağı da açıktır.

Geçen hafta Türkiye’de muhataplarıyla müzakere masasına oturan İsveç heyeti, aynı günde 
terörist Salih Müslim’i devlet televizyonuna çıkarıp konuşturacak kadar küstahtır, art ni-
yetlidir. Saygı kayığına binmeden adamlığın kıyılarına nasıl ulaşılacaktır? Güvensizliğin 
demir attığı koylarda yan yana nasıl yürünecektir? İsveç ve Finlandiya terörle arasına me-
safe koymadan NATO’ya hangi yol ve vasıtayla girebilecektir? Olacak iş midir bu?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Teröristlerin ellerindeki silahı verenler de teröristtir. Türkiye’nin, 
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir.” dedi.
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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç’ten Almanya’nın
Türkiye aleyhindeki açıklamasına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Al-
manya tarafından yapılan Türkiye aleyhindeki mesnetsiz 
açıklamaları kuvvetle kınadıklarını ve reddettiklerini be-
lirterek “Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına 
düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul 
edilemez.” ifadesini kullandı.

Sözcü Bilgiç, Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolf-
gang Büchner’in Türkiye aleyhindeki açıklamalarına ilişkin 
soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, “Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği 
tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklama-
ları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Almanya’nın Yunan-
istan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama 
kampanyasına katılması kabul edilemez.” açıklamasında 
bulundu.

Yunanistan’ın dünyada kara sularından daha geniş hava sa-
hası iddiasında bulunan tek ülke olduğunu, bu hukuk dışı 
iddiaya dayanarak 6-10 mil içerisindeki uluslararası hava 
sahasında yapılan uçuşları “Yunanistan hava sahasının ihla-
li” olarak nitelendirmenin en hafif tabiriyle aymazlık old-
uğunu dile getiren Bilgiç şunları kaydetti:

“Yunanistan’ın NATO Müttefikliğini hiçe sayarak Türk hava 
sahasını ihlal etmesine, ülkemiz hava sahası ile uluslarar-
ası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı ege-
menliğimizi savunmaya devam edeceğiz. Komşusunun 
egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir 
aktör varsa o da Yunanistan’dır. Nitekim Yunanistan, 1923 
Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize 
yakın adaları silahlandırmaktadır. Ayrıca Ege’deki kara su-
larını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyrüsefer serbestisi 
hilafına tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişlete-
bileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu 
sürdürmektedir.

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak ul-
uslararası antlaşmaların silahsızlandırılmaya dair son 
derece açık hükümlerinin Yunanistan tarafından alenen 
ihlal edilerek halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine göz 
yummamız da beklenmemelidir. Almanya’dan müttefiklik 
ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, 
Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya 
davet etmesini bekliyoruz.”

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner, Türkiye’nin 
Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, “Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi 
karalama kampanyasına katılması kabul edilemez.” dedi.
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Mısır’ın yüzlerce yıllık antik dönemine ışık tutan
tarihi bölgesi: Sakkara

Mısır Turizm 
Bakanlığı’nın resmi 
internet sitesinde 
yer alan bilgiye göre, 
Giza kentinde bulu-
nan tarihi Sakkara 
bölgesi, antik Mısır’a 
ait tarihi eserlerin 
büyük bir çoğun-
luğuna ev sahipliği 
yapıyor.

Antik Mısır’da ye-
rleşim alanı olarak 
kullanılan ve krallık 
mezarları, tapınak 
ve küçük piramitler-
in bulunduğu tarihi 
Sakkara bölgesi açık 
hava müzesi olarak 
kabul ediliyor.

Ülkenin eski 
başkenti Memphis’te 
yaşayanların defn-
edildiği, farklı asır-
lara dayanan krallık 
mezarlıkları, tapınak 
ve küçük piramit-
lerin bulunduğu 
Sakkara bölgesinde, 
M.Ö. 2700’lü yıllar-
da yapıldığı tahmin 
edilen Zoser Pirami-
di de yer alıyor.

İsmini M.Ö. 27’nci yüzyılda 
Mısır’da hüküm süren 3. Firavun 
hanedanlığına mensup Kral Zos-
er’den alan Zoser Piramidi, Mısır 
tarihinde taş bloklardan inşa 
edilen ilk ve en büyük taş yapı pi-
ramidi olarak biliniyor.

Basamak piramidi olarak da ad-
landırılan Zoser Piramidi’nin 
yanı sıra bölgede, 5. ve 6. Firavun 
hanedanlığına mensup bazı kral-
ların mezarları, tapınak ve kutsal 
hayvan mezarlığı da bulunuyor.

Mısır Turizm ve Tarihi Eser-
ler Bakanlığı tarafından dün 
yapılan yazılı açıklamada, arke-
olojik kazı çalışmalarının uzun 
zamandır sürdüğü tarihi Sakkara 
bölgesinde, M.Ö. 500’lü yıllara 
dayandığı tahmin edilen 250 
mumya ile 150 heykel bulunduğu 
belirtildi.

Bulunan gömütlerin arkeolojik kazı çalışmalarının 
başladığı 2018’den bu yana Sakkara bölgesinde 
yapılan en büyük keşif olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 250 ahşap yapımı renkli tabuttaki 
mumyaların iyi korunduğu kaydedildi.

Öte yandan 250 mumyanın bulunduğu mezarlardan 
birinde “Ölüler Kitabı”ndan bazı bölümler içerdiği 
tahmin edilen bir de papirüs keşfedildi.

Mısır’ın Giza kentinde yer alan yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesi, içinde barındırdığı yapılar, 
krallık mezarlıkları ve Zoser piramidi ile ülkenin antik dönemine ışık tutuyor.
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TAPU RANDEVUSU İNTERNETTEN ALINIR MI?

Tapu ve kadastro müdürlüğü için in-
ternetten randevu almak günümüzde 
pek çok kişinin tercih ettiği alanlardan 
biridir. Daha hızlı ve kolay bir şekilde 
randevu talebi oluşturmak için https://
randevu.tkgm.gov.tr/ internet adre-
si kullanılmaktadır. Bu adres üzerin-
den kişi kendi TC kimlik numarasını 
girmektedir.

Ad ve soy ad bilgileri ile istenen gün ve 
saat seçilmektedir. İnternetteki rande-
vuların tamamı çevrimiçi olacak şekil-
de ayarlanmaktadır. Randevu al kısmı 
site içerisinde 7/24 aktif şekilde çalış-
maktadır. Yapılan kimlik doğrulama 
işlemleri sonunda istenen güne anında 
randevu almak mümkündür.

İletişim bilgileri eksiksiz ve doğru bir 
şekilde girilerek tarih belirlenmekte-
dir. Aynı zamanda tapu veya kadastro 
müdürlüğü şubesi de alınan randevu 
esnasında özel olarak belirtilmekte-
dir. Randevu almak için işlem seçimi 
de yapılmaktadır. İşlemin ne olacağı 
yönünde seçim yapılarak randevu tale-
bi anında oluşturulmaktadır. Tapu ve 
kadastro için randevu almak oldukça 
kısa sürmektedir. Bu nedenle pek çok 
kişi internet üzerinden çevrimiçi ran-
devu almayı tercih etmektedir.
 Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 
nedir? İşte tapu harcı pişmanlık dilekç-
esi örneği!

 Tapuda gerçekleştirdiği alım 
satım işleminde tapu harcını az öde-
mek için eksik bedel gösteren ancak 
sonradan pişman olan vatandaşlar tapu 
harcı pişmanlık dilekçesisi ile durumu 
düzeltebiliyorlar. 

 Dilekçesi örneğin de Hususlar...
Gayrimenkul alım satım işlemlerinde 
vatandaşlar gerçeğe uygun şekilde 
işlem yapmayarak daha düşük oran-
da tapu harcı ödemek için tapu bede-
lini eksik gösterebiliyorlar. Ancak bu 
gibi durumlarda ciddi yaptırımlar söz 

konusu oluyor. 

Tapu bedelini eksik gösterip daha son-
ra yetkili kamu görevlilerinin duru-
mu tespit etmesinden çekinenler, ceza 
ödememek için durumu Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na bir dilekçe yazarak bil-
direbiliyorlar. 

Bu dilekçeye tapu harcı pişmanlık dile-
kçesi deniyor. Söz konusu dilekçe ver-
ildikten sonra eksik ödenen tapu harcı 
sorgulama ekranından tespit edilerek 
mükellefe yasal faizi ile birlikte ödetti-
riliyor. 

Dilekçe verildikten sonra görevlilerin 
tespiti durumunda ödenmesi gereken 
eksik tutarın % 25’i tutarındaki cezai 
bedel de ödenmiyor. Konu ile ilgili 
bilinmesi gereken kritik husus ise, tapu 
harcı pişmanlık dilekçesi verebilmek 
için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konu 
ile ilgili herhangi bir işlem başlatmamış 
olması gerekiyor.  

Bu dilekçeye tapu harcı pişmanlık dile-
kçesi deniyor. Söz konusu dilekçe ver-
ildikten sonra eksik ödenen tapu harcı 
sorgulama ekranından tespit edilerek 
mükellefe yasal faizi ile birlikte ödetti-
riliyor. 

Bu dilekçeye tapu harcı pişmanlık dile-
kçesi deniyor. Söz konusu dilekçe ver-
ildikten sonra eksik ödenen tapu harcı 
sorgulama ekranından tespit edilerek 
mükellefe yasal faizi ile birlikte ödetti-
riliyor. 

Dilekçe verildikten sonra görevlilerin 
tespiti durumunda ödenmesi gereken 
eksik tutarın % 25’i tutarındaki cezai 
bedel de ödenmiyor. Konu ile ilgili 
bilinmesi gereken kritik husus ise, tapu 
harcı pişmanlık dilekçesi verebilmek 
için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konu 
ile ilgili herhangi bir işlem başlatmamış 
olması gerekiyor.

Müh. Zafer DEMİR
Tapu Kadastro

E. Baş Müfettişi 
Yazar
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İSTANBUL’UN FETHİ VESİLESİYLE RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN 
ADLI NETFLİX BELGESELİNİ DEĞERLENDİRMEK

Fatih Sultan Mehmed, II. Murad’ın oğlu 
II. Mehmed, bir çağı kapatıp bir çağı açan, 
bugünkü kelimelerle ifade edecek olur-
sak yeni dünya düzeninin başlamasını 
sağlayan kişidir. Artık yıkılmaz denilen 
kaleler yıkılır hale gelmiştir. Ama her şey-
den önemlisi İstanbul’un fethi ile II. Me-
hmed’i Fatih yapan Hazreti Peygamber 
Muhammed A.S’ın hadis-i şerifine nail 
olmayı başarmasıdır. Surlarının kalınlığı 
sayesinde kimsenin aşamadığı, kimsenin 
suda bile yanan Rum ateşine dayanam-
adığı ama Hazreti Peygamber’in bir gün 
mutlaka fethedilecek diyerek müjdele-
diği İstanbul’u fethetmesidir, Fatih’i fa-
tih yapan. İşte böyle bir fethi ve bilge bir 
hakanı anlatacak belgeseli duyduğumda 
çok heyecanlandım. Gerçekten dünyanın 
her yanına kolayca ulaşabilecek belgeselin 
konusunun bir Türk devleti olan Osman-
lı Devleti olması heyecanımın sebebini 
oluşturmaktaydı. Tabii heyecanımın en 
büyük sebeplerinden bir diğeri de Fatih 
Sultan Mehmed ve İstanbul’un fethi ile 
başlamasıydı. Diyecek söz, kelime bulam-
adım. Osmanlı Devleti üzerine araştırma 
yapan birisi olarak konunun nasıl ele alın-
acağını düşünmedim bile. Belgeselde üze-
rinde durulduğu gibi birçok defa kuşatılan 
ve aşılamayacak denilen surların nihayet 
aşılarak kadim şehir İstanbul’un fethinde 
ve onu fetheden Fatih Sultan Mehmed’i 
anlatmada ne gibi yanlışlıklar olabilirdi ki. 
Ama daha ilk  bölüm tam bir hayal kırıklığı 
ile başladı. İstanbul’un fethi bu kadar yan-
lış anlatılabilirdi. O kadar çok yanlışlık var 
ki hangisinden başlasam diye düşünmed-
en edemedim. Ama iki konu en can alışı 
noktayı oluşturmaktadır. 

Birincisi Fatih Sultan Mehmed’in çocuk-
luğu ve yetiştirilmesidir. Bu nedenle önce-
likle Fatih Sultan Mehmed’in yetiştirilmesi 
nin üzerinde durmak istiyorum. Bir dev-
let düşünün! 600 yıl dünyaya hükmetmiş 
bir devlet, üç kıtaya yayılmış bir devlet. 
Ve bu devleti yönetecek kişinin yetiştiril-
mesinden, devletin padişahı, sultanı ol-
acak kişinin sultanın oğlundan söz edi-
yoruz. Belgeselde belirtildiği gibi beş dili 

akıcı bir şekilde kullanabilen bir şehzade, 
İstanbul’u fetheden padişahtan söz ettiği-
mi yeniden hatırlatmak isterim. Böyle bir 
devlet adamının eğitiminin vezir-i azama 
bırakılmış olması ve hatta o vezir-i azam-
ın kendisine cevap verdiğinde şehzadeye 
dayak attırması, hem de sırtından kanlar 
gelebilecek derecede dayak attırması akıl 
alacak gibi bir durum değildir. Osmanlı 
padişahları o kadar acizler midir ki ge-
leceğin padişahının yetiştirilmesi işini 
vezir-i azama bırakmaktadırlar. Koca Mu-
rad olarak bilinen II. Murad gibi devletin 
kuruluş aşamasında en büyük katkılardan 
birini yapmış bir padişah oğluna hocalar 
tayin edemeyecek kadar aciz midir? Hâl-
buki bütün bunların mimarlığını yapan, 
onu buna hazırlayan hocalarıdır. Ona 
matematiği, mühendisliği öğreten, ask-
eri taktikleri öğreten hocalarıdır. Maddi 
dünyası değil manevi dünyasını dolduran 
kendinden önceki padişahlar gibi, Osman 
Gazi, Orhan Gazi, Murad Hüdavendigar 
Yıldırım, Çelebi Mehmed ve Koca Mu-
rad-ı Sani olarak tarihe geçen babası II. 
Murad gibi Kızılelma ülküsünün peşinden 
gitmesini, dinine milletine hizmet etme-
sini hayatının gayesi haline getiren hoca-
larıdır. En başta Molla Gürânî gelmektedir. 
Hacca giden Molla Yegan’ın dönüşünde 
yanında getirdiği Molla Gürânî II. Murad 
tarafından kabul edilmiş, Bursa’da Kaplıca 
ve sonra Yıldırım medreselerinde müder-
rislik yaptıktan sonra oğlu Mehmed’in 
hocalığına getirilmiştir. II. Mehmed’in 
ilk saltanatı sırasında ve sonra Manisa’ya 
gönderildiğinde onun yanındadır.  Me-
hmed 1451’de babasının ölümü ile tahta 
geçtiğinde hocasına vezaret teklif etmiştir. 
Molla Gürânî, “Senin kapında hizmet 
edenler sonunda vezâret makamına ul-
aşmayı arzular. Eğer kendileri dışında bir 
kimse vezir olursa sana olan bağlılıkları 
zayıflar ve saltanatının düzeni bozulur” 
diyerek kabul etmemiştir. Bunun üzerine 
öğrencisi onu kazaskerliğe getirmiştir. 

Devamı simgedergi.com’da...

Doç. Dr. Zübeyde
Güneş Yağcı

Yazar
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Büklükale’de Hitit dönemine ait yeni
binalar araştırılıyor

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde devam eden kazılarda, Hitit dönemine 
ait yeni binaların çıkarılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında 
başlatılan kazı çalışmaları, her yıl mayıs ve haziran ay-
larında devam ediyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakült-
esi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı 
Japonyalı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, 20 kişilik 
ekiple kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kazı hakkında bilgiler veren Matsumura, şöyle konuş-
tu:

“Bu yıl, Hitit dönemine ait sıralı 2 odanın çıkarıl-
masını amaçlıyoruz. Bunları tam olarak inceleyeceğiz. 
Bunun altında da daha büyük taşlarla yapılmış binal-
ar görünüyor. O seviyeye kadar inmeye çalışacağız. 
Burasının milattan önce 2000 yılında çok önemli bir 
şehir olduğunu ‘aşağı şehir’ olmasından anlıyoruz. Bu-
rası hangi şehirdi, tarihi ve Hitit tarihi için hangi rolü 
oynamış onları anlamak için çalışıyoruz. Arkeolojide ne 
çıkacağı belli olmaz. Şimdiye kadar yaptığımız çalışma-
larda Hitit kraliyet ailesiyle yoğun ilişkisi olan bir şehir, 
yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.”

Matsumura, araştırmalarda “aşağı şehir” surunun 
dışında da yerleşim yerleri olduğunu tespit ettiklerini 
dile getirdi.

Hem mimarilerin hangi döneme ait olduğunu tespit et-
mek hem de 3. sit alanı bölgesinin mümkünse birinci 
sit alanına yükseltilip, çok iyi şekilde gelecek nesillere 

bırakılması için sondaj çalışması yaptıklarını anlatan 
Matsumura, şunları kaydetti:

“Sondaj sonucunda orada Selçuklu dönemine ait bir 
mimari ortaya çıktı. Büyük ihtimalle Kızılırmak üzer-
indeki Selçuklu dönemine ait Çeşnigir köprüsüyle il-
işkili bir yerleşim yeri olduğu anlaşıldı. Hatta onun al-
tında çok sert tabakalar tespit ettik. O sert tabakaların 
içerisinde Roma dönemine ait bazı malzemeler ve sikke 
de çıktı. Burada Roma döneminde de iskan olduğu an-
laşıldı. Sert tabaka çok derin olduğu için onun altına 
inemedik. Belki de onun altında bizim istediğimiz mi-
lattan önce 2000 yılına ait yeni yerleşim yeri olma ihti-
mali de var.”

“Aşağı şehir” ve “yukarı şehir” olmak üzere iki arkeolo-
jik alandan oluşan Büklükale mevkisinde, önceki yıllar-
da yapılan kazılarda, birinci katmanda Osmanlı döne-
mi, ikinci katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda 
Geç Tunç Çağı, dördüncü katmanda ise Eski Tunç Çağı 
olmak üzere dört kültür katı tespit edilmişti.

Özellikle üçüncü katmandaki kazılarda çıkarılan cam 
şişe, Hitit İmparatorluğu dönemine tarihlenen çivi 
yazılı tablet ve panter başı, önemli buluntular arasın-
da gösterilmişti. Yine Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın 
sonundan Hitit döneminin başlangıcına kadar iskan 
edilen ve saray olduğu değerlendirilen büyük bir mi-
mari tespit edilmişti.
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ZAFER 
ALTINKESER

Yazar

ASURLULAR
Asur İmparatorluğu, Asur Devleti veya Asurya, M.Ö. 2025 ile M.Ö. 612 yılları arasında var 
olmuş ve Sami halkalardan oluşmuş bir Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğuydu. Devlet 
ilk başta Kuzey Irak’ta, Dicle kıyısında bulunan Asur şehrinden oluşmuşken, Güney Mezo-
potamya ve Doğu ile olan ticari ilişkilerden yararlanarak gelişmiş ve toprakları genişleyerek 
bir imparatorluğa dönüşmüştür. Anadolu’daki en büyük ticaret kolonileri Kültepe’de (Kayseri) 
bulunmaktaydı. Başkentleri Ninova’ydı.

• Eski Asur İmparatorluğu (M.Ö. 2025-1522)
• Orta Asur İmparatorluğu (M.Ö. 1397-1056)
• Bronz Çağı Çöküşü (M.Ö. 1055-936)
• Yeni Asur İmparatorluğu (M.Ö. 911-619)

İlk sömürge İmparatorluğu Asurlular’dır. Tarihteki ilk kütüphaneyi Asurlular kurmuştur. 
Anadolu’ya yazıyı getirmişlerdir. Ticaret kolonileri kurarak, Anadolu’da ticaretin gelişmesini 
sağlamışlardır.
Ayrıca : Asurlular çivi yazısı kullanmışlardır. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuran millet olar-
ak bilinmektedirler. Bu kütüphaneyi başkentleri olan Ninova şehrinde kurmuşlardır. Asurlu-
ların en güçlü olduğu dönemde toprakları Mezopotamya’yı, Anadolu’nun Güneydoğu kısımları 
ve Suriye’nin kuzey kısımlarını kaplamakta idi.

Asurlular Kimdir : Asuriler (Süryaniler) eski çağlardan bugüne Orta Doğu’da yaşayan ve 
bugün dünyanın her yerine yayılmış olan bir halktır. Antik çağlarda bugün Kuzey Irak’ta bulu-
nan Assur şehrinin yerli halkı olarak bildiğimiz Asuriler Mezopotamya’nın gördüğü en büyük 
İmparatorluklardan biri olan Asur’un bir anlamda sahibidirler.

Günümüzde yaşayan bazı Süryaniler, Asurluların soyundan geldiklerini iddia etmektedirler. 
Asurluların ilk büyük kralı, Tiglatpileser (M.Ö. 1112 - M.Ö. 1074) olmakla birlikte, Asur İm-
paratorluğu, özellikle Sargonlar sülalesi ( M.Ö. 721 - M.Ö. 610) zamanında en parlak dönemini 
yaşamıştır.
İlk Asur Kralı : Asurbanipal Neo-Asur imparatorluğunun kralıydı. Asurbanipal’in hüküm-
darlığı süresince (M.Ö. 668-631 dolayları), dünyadaki en büyük İmparatorluk olan Neo-Asur 
İmparatorluğu batıda Kıbrıs’tan doğuda İran’a kadar uzanıyordu, hatta bir dönem boyunca 
Mısır’da imparatorluk toprakları içindeydi.

Asurlular özellikle ticaretle uğraştıkları için pek çok medeniyetten ve kültürden etkilenmiştir. 
Bunun yanı sıra Asurluların eğitim ve bilimle de uğraşmaları diğer kültürlerden etkilenmeler-
ini sağlamıştır.
Asurluların İnsanlığa Katkıları : Asurlular ticaretle uğraşmış bir medeniyettir. Asurlular Anad-
olu’ya yazıyı getirmişlerdir. Dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardır.

Asurlular, aslen Kuzey Irakta, Dicle kıyısında bulunan Aşur/Asur şehri ve çevresinde yaşayan 
Sami toplulukken; özellikle M.Ö. 2000 sonrası doğu-batı arası uluslararası ticaretten faydala-
narak gelişmiş ve topraklarını genişleterek ülkelerini bir imparatorluğa dönüştürmüş eskiçağ 
halkıdır. M.Ö. 2000 yıllarının başından itibaren özellikle Anadolu’da koloniler kurmuş, Anado-
lu’ya yazıyı taşımışlardır. Daha sonra Mitanni egemenliğine girseler de 2000 yılının ortalarında 
bağımsızlıklarını kazanmış ve Fırat’a kadar topraklarını genişleterek buralara yerleşmişlerdir. 
Asurluların başkenti Ninova kentidir. M.Ö. 1000 yılının başından itibaren Doğu Anadolu içler-
ine doğru genişleyen imparatorluklarıyla birlikte ilerleyen Asurlular kuzeyde Elazığ ve Palu’ya 
kadar yayılmışlardır. Asur hükümdarları sıklıkla fethedilen toprakların yerel halkını oradan 
sürerek yerlerine Asurluları yerleştirmiş ve bu bölgeleri Asurlulaştırmışlardır.
İmparatorluğun M.Ö. 7. yüzyıl sonunda çökmesiyle birlikte Asur halkı da tarihi kayıtlardan 
silinir. Son olarak Harran ve çevresinde yaşadıkları bilinmekle birlikte kayıtlarda yer almasa 
da Eski imparatorluk topraklarında daha sonraki yüzyıllarda da yaşamlarını sürdürdükleri 
ve zamanla bölgenin diğer halkları içinde eriyip gittikleri aşikardır. Günümüzde yaşayan bazı 
Süryaniler, Asurluların soyundan geldiklerini iddia etmektedirler.
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Duhok’ta 3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
Irak’ın Duhok kentinde 3 bin 400 yıllık antik kent bulunduğu belirtildi.

Duhok Valiliği Tarihi Eserler ve Kültür Müdürü 
Bekes Birifkani, konuya ilişkin basın toplantısı 
düzenledi.

Kentte şu ana kadar 2 binden fazla tarihi yer keşfed-
ildiği bilgisini veren Birifkani, bu seneki kazılarda 
da önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Keşfedilen antik kente dair Birifkani, “Duhok’un 
Semel ilçesinde Mitaniler İmparatorluğu dönemine 
ait 3 bin 400 yıllık antik bir kent bulduk. Ninova 
olarak bilinen bu bölgede 1985 yılına kadar da yer-
leşim vardı ve yaşam sürüyordu. Ancak Musul Ba-
rajı’nın 1990’da yapılmasıyla buralar sular altında 
kaldı.” dedi.

“Aradan geçen binlerce yıla rağmen duvar-
ları ve birkaç metre yüksekliğindeki yapıları 
yıkılmamış”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurumu Başkanı Hasan Ahmed de Dicle 
Nehri suyunun çekilmesi nedeniyle yıl başından bu 
yana çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getirdi.

Ahmed, şunları kaydetti:

“Burada Almanya’nın Toubengen ve Feraiburg üniver-
sitelerinin yardımıyla kazı faaliyetlerini yürütüyoruz. 
Mitani İmparatorluğu dönemine ait bu antik kentte 
birçok bina kalıntısı var. Bulduğumuz antik kentin adı 
Zahiko. Aradan geçen binlerce yıla rağmen duvarları ve 
birkaç metre yüksekliğindeki yapıları yıkılmamış.”
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AYDIN 
ALTINKESER

Yazar

Yeni Ölçülen Parçacık Bilinen Fiziği Kıracak Kadar Ağır Görünüyor

W bozonlarının yeni bir analizi, bu 
parçacıkların parçacık fiziğinin Standart Mod-
eli tarafından tahmin edilenden çok daha ağır 
olduğunu öne sürüyor.
Fizikçiler, W bozonu adı verilen temel bir 
parçacığın %0,1 fazla ağır göründüğünü 
buldular.Bu, temel fizikte büyük bir değişimin 
habercisi olabilecek küçük bir tutarsızlık.

Science dergisinde bugün bildirilen ölçüm, 
on yıl önce son protonlarını parçalayan, 
Illinois, Batavia’daki Fermi Ulusal Hı-
zlandırıcı Laboratuvarı’ndaki eski bir parçacık 
çarpıştırıcısından geliyor. Fermilab’daki 
Çarpıştırıcı Dedektörü (CDF) işbirliğinin yak-
laşık 400 üyesi, benzersiz bir kesinlik düzeyine 
ulaşmak için sayısız hata kaynağını takip eden 
Tevatron adlı çarpıştırıcı tarafından üretilen W 
bozonlarını analiz etmeye devam etti.

W’nin standart teorik tahmine göre aşırı 
ağırlığı bağımsız olarak doğrulanabilirse, 
bulgu keşfedilmemiş parçacıkların veya kuv-
vetlerin varlığını ima edecek ve yarım yüzyılda 
kuantum fiziği yasalarının ilk büyük yeniden 
yazılmasını sağlayacaktır.
Bulgu, fizik camiasının, bilinen tüm parçacıkları 
ve kuvvetleri yakalayan uzun süredir hüküm 
süren denklemler dizisi olan parçacık fiziğinin 
Standart Modelindeki kusurlara aç olduğu bir 
zamanda geldi. Standart Model’in eksik old-
uğu biliniyor ve karanlık maddenin doğası gibi 
çeşitli büyük gizemleri çözülmeden bırakıyor. 
CDF işbirliğinin güçlü sicili, yeni sonuçlarını 
Standart Model için güvenilir bir tehdit haline 
getiriyor.

Tek başına alınan yeni W kütle ölçümü, Stan-
dart Modelin tahmininden tamamen ayrılırk-
en, W’yi ağırlaştıran diğer deneyler daha az 
dramatik (daha az kesin olsa da) sonuçlar 
üretti. Örneğin 2017’de Avrupa’nın Büyük 
Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki ATLAS deneyi, W 
parçacığının kütlesini ölçtü ve Standart Mode-
lin söylediğinden yalnızca bir saç teli daha ağır 
olduğunu buldu. CDF ve ATLAS arasındaki 
çatışma, bir veya her iki grubun deneylerin-
in bazı ince tuhaflıklarını gözden kaçırdığını 
gösteriyor.

Zayıf Bozonlar

W bozonları, Z bozonları ile birlikte, evrenin 
dört temel kuvvetinden biri olan zayıf kuvvete 
aracılık eder. Yerçekimi, elektromanyetizma ve 
güçlü kuvvetin aksine, zayıf kuvvet, daha ağır 
parçacıkları daha hafif olanlara dönüştürdüğü 

kadar itmez veya çekmez. Örneğin, bir müon 
kendiliğinden bir W bozonu ve bir nötrinoya 
bozunur ve daha sonra W bir elektron ve başka 
bir nötrino olur. İlgili atom altı şekil değiştirme, 
radyoaktiviteye neden olur ve güneşin par-
lamasına yardımcı olur.
Çeşitli deneyler, son 40 yılda W ve Z bozon-
larının kütlelerini ölçtü. W bozonunun kütlesi 
özellikle çekici bir hedef olduğunu kanıtladı. 
Diğer parçacık kütlelerinin basitçe ölçülmesi 
ve doğanın gerçekleri olarak kabul edilmesi 
gerekirken, W kütlesi, Standart Model den-
klemlerinde bir avuç başka ölçülebilir kuan-
tum özelliğinin birleştirilmesiyle tahmin edile-
bilir.

On yıllardır, Fermilab ve başka yerlerdeki den-
eyciler , ek parçacıkları tespit etmeye çalışmak 
için W bozonunu çevreleyen bağlantı ağından 
yararlandılar. Araştırmacılar, W parçacığının 
kütlesini en çok etkileyen terimlerin (elek-
tromanyetik kuvvetin gücü ve Z’nin kütlesi gibi 
sayılar) doğru ölçümlerine sahip olduklarında, 
kütlesini çeken daha küçük etkileri hissetmeye 
başlayabilirler.

Teorisyenlerin üst kuarkın ve Higgs’in var 
olmasını ve Standart Model’in denklemleri 
aracılığıyla W bozonuna bağlanmasını bekle-
mek için çeşitli nedenleri olsa da, bugün teor-
inin açık bir şekilde eksik parçası yoktur. W 
bozonunun kütlesinde kalan herhangi bir tut-
arsızlık, bilinmeyene işaret edecektir.
W’ları yakalamak

CDF’nin yeni kütle ölçümü, 2002 ve 2011 yıl-
ları arasında Tevatron’da üretilen yaklaşık 4 
milyon W bozonunun analizine dayanıyor. Te-
vatron protonları antiprotonlara çarptığında, 
takip eden kargaşada genellikle bir W bozonu 
ortaya çıktı. W daha sonra, her ikisi de tespit 
edilmesi kolay olan bir nötrinoya ve bir müon 
veya bir elektrona bozunabilir. Müon veya ele-
ktron ne kadar hızlıysa, onu üreten W bozonu 
da o kadar ağırdır.

Duke Üniversitesi’nde fizikçi ve CDF 
işbirliğinin son analizinin arkasındaki itici 
güç olan Ashutosh Kotwal, kariyerini bu planı 
iyileştirmeye adadı. W bozonu deneyinin kalbi, 
bir müon veya elektron içinden geçtiğinde tep-
ki veren ve CDF araştırmacılarının parçacığın 
yolunu ve hızını çıkarmasına izin veren 30.000 
yüksek voltajlı ...

Devamı simgedergi.com’da...
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Beyşehir’de su kanalında akıntıya karşı yüzen su 
yılanları görenlerin ilgisini çekiyor

Yaşam sürdükleri Beyşehir Gölü’nden akıntıyla Beyşe-
hir Suğla Apa (BSA) kanalına geçen çok sayıda su yılanı 
mahsur kaldı.

Tekrar göle dönmek için akıntıya karşı yüzen yılanların 
mücadelesi ilginç görüntüler sergiliyor.

Yılanların yanı sıra kanalda bulunan çok sayıda kur-
bağa ve yengeç de dikkat çekiyor.

BSA kanalı kenarına gelen ve demir köprü üzerin-
den geçiş yapan vatandaşlar, yılanların mücadelesine 
tanıklık ediyor.

İlçe sakinlerinden Halil Gümüşel, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, suyun az aktığı dönemlerde BSA kanalında 

su yılanını görebilmenin daha kolay olduğunu belirtti.

Zaman zaman 20’ye yakın yılanı bir arada görebildikler-
ini vurgulayan Gümüşel, şunları kaydetti:

“Su yılanı zararsızdır, dokunsanız hiçbir şey yapmaz. 
İlgi çekiyor, ayrı bir güzelliği var bunların. Yılanlar 
kanalda yukarıya atlamaya çalışıyor ama zor gibi. Taş 
köprüdeki regülatör kapakları tam olarak açıldığında 
Çumra Ovası’na, Beyşehir sulama alanlarına doğru 
akıntıyla giderler. Bunlar burada şimdi hapis gibi. Kur-
tarmak, göl tarafına bırakmak daha doğru olur diye 
düşünüyorum. Kurtarılabilir, göle bırakılabilir.”

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, su kanalı içerisinde akıntıya karşı yüzen su yılanlarının
mücadelesi görenlerin ilgisini çekiyor.

YAŞAM
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Hak; hukuk düzeni tarafından kişilere 
tanınmış olan yetkilerdir.  Diğer bir tanım-
da hak, “Hukuk tarafından  tanınan ve ko-
runmasını isteme  hususunda  kişinin yet-
kili sayıldığı menfaattır.“

Hukuk düzeninin tanımadığı bir yetki, ko-
rumadığı bir menfaat hak olarak nitelendi-
rilemez.  Her hak bir hukuk kuralından 
doğduğu gibi her hakkın da bir sahibi 
vardır.
 
Hukukta hak sahibi olan varlıklara kişi de-
nir. Sahipsiz hak olmaz. Adalet ise, hakkın 
gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına 
gelir. Kısaca haklılık ve hakka uygunluktur. 
Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle 
sağlanır.
 
Hak aramanın birçok yolu vardır ama hak 
aramanın en etkili yolu kuşkusuz adaletin 
sağlandığı bağımsız yargıdır. Bazen yargı 
da yeterli delil olmadığı, somut delilleri 
görmezden geldiği ya da birilerinin araya 
giimesi ya da kendi vicdanlarının sesinden 
dolayı verdikleri kararlarla adalet yerini 
bulmuyor.

Hakkaniyet sağlanamıyor ve dolayısıy-
la bazı kişiler bu gibi birçok nedene bağlı 
olarak hakkını aramak istemiyor. Yargıya 
olanın güvenin her geçen gün azaldığı 
günümüzde, yargının verdiği bazı hukuka 
aykırı kararlar dolayısıyla yargının, bağım-
lı mı, bağımsız mı olduğu ayrı bir tartışma 
konusudur.

İlk derece mahkemesinin verdiği bir karar 
üst mahkemece kılı kırk yararak incelenir 
ve yapılan bir yanlışlık varsa gerekçesiyle 
kararı veren mahkemeye göndererek hak-
lının da haksızın da hakkını kişiye teslim 
ederdi. Ama maalesef hukuka aykırı ver-
ilen bazı kararlar, üst mahkemelerden 
de onay alarak geçebiliyor ve dolayısıyla 
yargıya olan güveni artarak azaldığı gibi  
kişiler hak aramak da istemiyor.
Bir örnek vermek istiyorum. İdarenin ver-
miş olduğu hukuka aykırı keyfi bir işlemin 
iptali için idari mahkemede açılan dava  
dosyasında işlemin iptalini gerektire-
cek bütün somut delillerin bulunmasına 
rağmen,   idari işlemin hukuka uygun old-
uğu gerekçesiyle  davanın reddi kararı ve 

dolayısıyla mahkeme masrafı ve 1500 tl 
avukatlık ücretini davacıdan alınarak dav-
alı idareye verilmesini ve 30 gün içerisinde 
Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 
hukuka aykırı bir şekilde karar veriyor. 
Davacı bu kararın hukuka aykırı verildiğine 
dair somut delilleriyle hemen Danıştay’a 
temyiz yoluna gitti ve avukat ücretinin 
yatırılacağı hesap numarasını belirten  
idarenin  talep ettiği 1500 tl. duruşmalı 
vekalet ücretini Ağustos 2017’de söz konu-
su bildirilen hesaba yatırdı. Aradan geçen 
yıllar sonra Danıştay İdari  Davalar Ku-
rulu, idari mahkemenin verdiği kararının 
hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yeni bir 
karar vermek üzere bozdu ve dosyayı kara-
rı veren idari mahkemeye gönderdi. Söz 
konusu idari mahkeme bozma gerekçesine 
uydu ve aynı konuyla ilgili kısmen kabul 
kısmen red kararı vererek, bozulan karar-
da hükmettiği ve davacının ödediği 1500 tl 
vekalet ücretinden hiç atıfta bulunmadan 
ikinci kez yeni tarife üzerinden 3110 tl 
vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı 
idareye ödenmesine karar verdi. Bu kararı 
içerik olarak uygulamayan idare davacıdan 
tekrar vekalet ücretini talep ediyor...
 
Ben buradan, İçişleri Bakanı, Adalet 
Bakanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Başkanı 
ile 4.İdare Mahkemesine soruyorum:.

Aynı dava için iki kere vekalet ücretine 
hükmedilir mi? Kısmen kabul kısmen red 
kararında sanki davanın tamamını kazan-
mış gibi vekalet ücretinin tamamı davalı 
lehine hükmedilir mi? İşlem iptali kararı 
sadece şeklen mi uygulanıyor, içerik olar-
ak uygulanması gerekmiyor mu? 4.İdari 
mahkemesi hakimi,  aynı konuyla ilgili 
idare lehine ikinci defa hükmettiği veka-
let ücretinin verilme gerekçesini kararın-
da belirtilmesi gerekmez miydi? Davacı 
kendisini avukatla temsil etmemiş olması 
kısmen kazandığı davanın davalı lehine 
avukat ücretinin yarısını ödemesi gerek-
mez mi? 2015 yılında başlayan yargılama 
sürecinin bu kadar uzun sürmesi ve davacı 
lehine verilen kısmen kabul kısmının dav-
alı idarenin keyfi olarak uygulamamak gibi 
bir hakkı mı var?
 
Gerçekten haklı olduğumuz bir konuda 
hakkı ve adaleti nerede arayacağız?

HAKKI VE ADALETİ  NEREDE ARAYACAĞIZ?...

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Manisalı 7 yaşındaki Karin Berra NASA’nın
resim yarışmasında birinci oldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), 4 
ila 6 yaşındaki çocuklara yönelik düzenlediği 2022 Ul-
uslararası Çocuk Sanat Yarışması’nın “Uzayda Yaşam ve 
Çalışma” kategorisinde “Genişletilmiş Dünya” adlı re-
smiyle birinci olan Manisalı Karin Berra Karagöz, ünlü 
bir ressam olup eserlerini sergilemek istiyor.

Yunusemre ilçesindeki Organize Sanayi İlkokulu 2. sınıf 
öğrencisi Karin Berra Karagöz, resimdeki yeteneğiyle 
akranları arasında dikkati çekiyor. 3 yaşından bu yana 
çizimler yapan Karagöz, yaptığı resimlerle yurt içi ve 
yurt dışındaki çeşitli yarışmalara katılarak dereceler 
elde etti.

Bu yıl da ailesinin yönlendirmesiyle NASA’nın düzen-
lediği yarışmaya katılan Karin Berra, “uzayda dün-
yaya borularla bağlı yapay fanusta yaşamı tasvir ettiği 
“Genişletilmiş Dünya” adlı resmiyle “Uzayda yaşam ve 
çalışma” kategorisinde birinci oldu.

NASA internet sitesi üzerinden yayınlanan 2022 Ul-
uslararası Çocuk Sanat Yarışması sonuçlarıyla yaş gru-
bunda birinci seçilen Karin Berra Karagöz, derecesiyle 
ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

Karin Berra Karagöz, NASA’nın açılımını bilmese de 
uzayla ilgili bir yarışma olduğunu düşündüğünü belir-
terek, “NASA’nın uzayda yaşam kategorisinde birinci 
oldum. Dünyaya bağlı bir tane daha dünya çizmiştim. 
Fanusa benziyordu, etrafını arka fonunu da uzay şek-
linde çizmiştim. Fanusun içinde hayat, doğa, binalar, 
deniz... Bütün dünyadaki her şey... Dünya dışında bir 
dünya oluşturmuştum. Borularla bağlıydı dünyaya, al-
tındaki füzelerle de gidiyordu.” dedi.

“Ressam olmayı seviyorum”
Resim yapmaya 3 yaşında başladığını anlatan Karagöz, 
2 yıl önce Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime 
geçilince resim yapmaya daha çok zaman ayırdığını ve 
çalışmalarını ilerlettiğini söyledi.

Karin Berra Karagöz, elde ettiği başarıyla gurur-
landığını, daha çok yarışmaya katılmak istediğini dile 
getirerek, “Öncelikle ben zaten ressam olmayı sevi-
yorum, resimlerimin sergilenmesini de çok isterim. 
Büyüyünce belki ünlü bir kişi olup resimlerimin serg-
ilenebileceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Baba Kadir Karagöz de kızının çok küçük yaşlarda 
çizimlere başladığını, kendisini geliştirdiğini ifade etti.

NASA’nın düzenlediği 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması’nın “Uzayda Yaşam ve Çalışma” 
kategorisinde “Genişletilmiş Dünya” adlı resmiyle birinci olan Karin Berra Karagöz, ünlü bir

ressam olup eserlerini sergilemek istiyor.
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GAZİANTEP’TE SPOR AYAKKABI HEDİYELİ KAN 
BAĞIŞINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

VATANDAŞLAR GÜNEŞ ALTINDA SAATLERCE 
BEKLEDİ

Spor ayakkabı hediyeli kan bağışı için binlerce kişi 
güneş altında saatlerce kan verip spor ayakkabıyı almak 
için bekledi kızılay’ın aynı meydanda sürekli kan bağışı 
kabul ettiği alanda spor ayakkabı hediyesinin etkisiyle 
bir araya gelenler çadırlarda kanlarını verip spor ayak-
kabılarını alarak alandan ayrıldı. 

Kampanya öncesi yaklaşık 5 bin ünite beklenen kan 
bağışı geçtiğimiz yıldaki bağışı geçerek 3. 181 olarak 
gerçekleşti.

GEÇEN YILLARIN REKORLARI KIRILDI

Bu yıl spor ayakkabısı dağıtılarak ilginin arttırılması 
hedeflenen kampanyada beklenenin altında bağış yapıl-
masına karşın geçtiğimiz yılların rekorunun kırildiği 
açıklandı.

Kızılay’ın stoklarında gönderilen yeni kan memn-
uniyetle karşılandı bağış sırasındaki uzun kuyruklar 
vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 

GAZİANTEP’TE valilik Kızılay ve şahinbey belediyesi tarafından vatandaşları kan bağışına 
teşvik amaçlı daha önce görülmeyen bir uygulama yapıldı yapılan uygulamada kan bağışı veren 

vatandaşlara spor ayakkabısı hediye edildi. 

Mustafa AĞFINDIK
Yazar
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon Real Madrid

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı tur-
nuvasında 2021-2022 sezonu finali, Fransa’nın başkenti 
Paris’teki Stade de France’ta Liverpool ile Real Madrid 
arasında oynandı.

Karşılaşmanın ilk devresi, Liverpool’un hakimiyetinde 
geçti.

21. dakikada Liverpool, Sadio Mane ile gole yaklaştı. 
Sol kanattan ceza sahasına giren Mane’nin vuruşunda 
kaleci Thibaut Courtois’nın çeldiği top, direkten döndü.

43. dakikada Real Madrid, maçtaki ilk tehlikeli po-
zisyonunu yakaladı. Atılan uzun pasla kale sahası 
yakınlarında topu kontrol eden Karim Benzema, kaleci 
Alisson Becker ile karşı karşıya kaldı. Fransız forvetin 
Federico Valverde’ye doğru gönderdiği topa, Liverpool 
savunması müdahale etti. Benzema, oluşan karambolde 
önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Ancak Benzema 
için ofsayt bayrağının kalktığı pozisyon, Video Yardım-
cı Hakem (VAR) incelemesinin ardından da gol değeri 
kazanmadı.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresi de Liverpool’un kon-
trolünde geçti. Ancak Real Madrid, kaleci Courtois’nın 
kurtarışlarıyla damgasını vurduğu gecede ilk isabetli 
şutunda golü bulan taraf oldu.

59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valverde, 

yerden sert bir vuruşla topu Vinicius Junior’a gönderdi. 
Arka direkte yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Vin-
icius Junior, Real Madrid’i 1-0 öne geçirdi.

80. dakikada Salah’ın yerden ceza alanına bıraktığı top, 
Diogo Jota’ya gitti. Jota’nın vuruşunda Courtois, meşin 
yuvarlağı kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçtan 1-0 galip 
ayrılan Real Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid, 14. kez kupaya uzandı

“Devler Ligi”nin en başarılı takımı Real Madrid, müz-
esine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha ekledi.

Daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 
2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında şampi-
yon olan eflatun-beyazlılar, kupada 14. kez mutlu sona 
ulaştı.

İtalyan Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi’nde 4 kez 
şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe 
geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, taraftar girişlerinin 
uzaması ve güvenlik gerekçesiyle gecikmeli başladı.

Üç kez ertelenen final maçının başlangıcı, TSİ 22.00 ye-
rine 22.36’da yapıldı. Bu esnada futbolcular tekrar sa-
haya çıkarak ısınmaya devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup eden
İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.
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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Transferde sınırlar ve limitler 
çerçevesinde en verimli kadroyu oluşturmak zorundayız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuk 
olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası’nda gün-
deme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonluk sonrası kutlamaların yurt dışında çok 
büyük ses getirdiğini belirten Ağaoğlu, “Özellikle o 
1 hafta, 10 günlük süreç içerisinde arayanların sayısı 
bir hayli fazlaydı. Görüntüleri gördükten sonra kupa 
töreninin yapılacağı gün Trabzon’a gelmek isteyen 
50’ye yakın yabancı gazeteci ve televizyon muhabiri 
vardı. Onlardan 12 ya da 15’ini misafir edebildik. Bazen 
bir şeyi yaparsınız, sonucunu nereye gideceğini bile-
mezsiniz. Pozitif de negatif de olabilir. Ama o 50 sani-
yelik görüntü sadece Trabzonspor’u değil, Trabzon’u, 
Türkiye’yi bütün dünyaya tanıttı.” diye konuştu.

Yıllardır Trabzonspor taraftarının üzerinde farklı bir 
algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Ağaoğlu, 
“Belki 50 saniyeydi ama 50 saniyede kendimizi dün-
yaya çok iyi tanıttık. Peşinden gelen diğer ülke takım-
larının şampiyonluk kutlamaları da neredeyse bizimle 
örtüşüyordu. O anlamda da rol model olduysak o da 
ayrı bir mutluluk.” dedi.

“Bilinçli olarak tamamen bu tartışmaların dışında 
kaldık”
Ahmet Ağaoğlu, bilinçli olarak bordo-mavili takımın 
şampiyonluk sürecinde hiçbir tartışmanın içine gir-
mediklerini söyledi.

Son 2 aylık süreç içerisinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı 
Ali Koç’un, Trabzonspor’u, yönetimini, zaman zam-
an da Trabzonlular’ı hedef alan birtakım açıklamalar 

yaptığını kaydeden Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlar kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için 
hedef şaşırtan, algı yaratmaya çalışan açıklamalar olar-
ak da değerlendirilebilir. Eğer bir iş yapıyorsanız, dik-
katinizi dağıtır bu tür tartışmaların içine girerseniz, 
enerjinizi boşa harcamış olursunuz. Spor kulüplerini 
yöneten insanların sporun ruhunu bilme zorunluluğu 
var. Spor sahadaki mücadeleden başlar, bu mücadele-
nin birebir örneğini eğer yönetim ve kulüp başkanı 
sergileyemezse zincirde kopukluk meydana gelir. Bu 
durumda da başarıyı kolay kolay yakalayamazsın. Biz 
bilinçli olarak tamamen bu tartışmaların dışında kaldık. 
Bizim oraya harcayacak enerjimiz yok.

Birtakım suçlamalar da oldu. Eğer bu sene bizim 
başarımızı farklı faktörler üzerinden değerlendiri-
yorlarsa o zaman 2005 yılı mayıs ayında oynanan bir 
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı var. Cem Papila’nın 
yönettiği bir maçtı. Şampiyonu belirleyen hatalar zinci-
ri olan bir maçtı. Bu konularda bu kadar hassas olan in-
sanların en azından o gün orada çok daha farklı tutum 
sergilemesi gerekirdi. O zaman VAR sistemi de yok, 1,5 
metreden atılan ofsayt gol, 2 metre geriden gelip atılan 
gole ofsayt bayrağı, verilmeyen penaltı. Sadece maçın 
neticesi değil, şampiyon da belirlendi. 1970’lerden bu 
yana onlarca maç sayabilirim. Bunları yaparken insan-
ların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bu tür söylem-
lerle sosyal anlamda da büyük sıkıntı yaşanabilir. Karşı 
taraf bunu gördü mü görmedi mi bilmiyorum. Belki de 
gördü bilinçli olarak yaptı. Ama biz o tuzağa da düş-
medik.”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin şampiyonluk kutlamalarıyla 
sadece Trabzonspor’u değil, Trabzon’u, Türkiye’yi bütün dünyaya tanıttığını söyledi.
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Anadolu Efes, üst üste ikinci kez Avrupa’nın
en büyüğü oldu !

Stark Arena’da oynanan karşılaşmada Micic ve Larkin 
ile skor üreten Anadolu Efes karşısında Tavares ile pota 
altını oldukça iyi kullanan Real Madrid, ilk çeyreği 15-
14 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte oyuna ke-
nardan dahil olan oyuncuların kazandırdığı sayılarla 
etkili olan Real Madrid, soyunma odasına 34-29 üstün 
gitti.

İkinci yarının başında iki takım da skor üretmekte zor-
landı. Real Madrid, hücumda düşük yüzdeyle oynayan 
Anadolu Efes önünde 25. dakikada farkı 9 sayıya çık-
ardı: 40-31. Toparlanarak 7-0’lık seri yakalayan lac-
ivert-beyazlılar, 28. dakikada farkı 2’ye çekti: 40-38.

Çeyreğin bitimine 33 saniye kala Poirier ile Anderson 
arasında tartışma yaşandı. Anderson ile girdiği ikili 
mücadelede Rudy Fernandez yerde kaldı. Daha sonra 
Poirier, üzerine yürüdüğü Anderson’u itti. Araya giren 
diğer oyuncular, gerginliği büyümeden önledi. Po-
zisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakemler, 
Anderson ve Poirier’i sportmenlik dışı faulle cezaland-
ırdı. Real Madrid, son çeyreğe 42-40 önde girdi.

Dördüncü ve son periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, 

Micic’in isabetli dış atışıyla 32. dakikada skor üstün-
lüğünü eline geçirdi: 42-43. Kalan bölüm büyük bir 
heyecana sahne oldu. Causeur ve Llull ile etkili olan 
Real Madrid’e savunmada Singleton, hücumda ise Micic 
ve Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, müsabakadan 
58-57 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. 

Üst üste 2. şampiyonluk

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nde 
üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük 
organizasyonunda art arda 3. kez final maçına çıkan 
lacivert-beyazlılar, 2021’nin ardından bu sezon da mut-
lu sona ulaşmayı başardı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında üçüncü şampiyon-
luğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol 
tarihinin ilk Avrupa kupasını müzesine götürmüştü. 
Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 
1996’da Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı kazanarak 
büyük bir başarıya imza atmıştı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’inde İspanya ekibi Real Madrid’i 58-57 mağlup eden
Anadolu Efes, art arda 2. kez şampiyonluğa ulaştı.
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VakıfBank 5. kez Avrupa’nın Şampiyonu !

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar 
Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi başarılarına bir 
yenisini daha ekledi.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da düzenlenen CEV 
Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya’nın Imoco 
Volley ekibini 3-1 yenen sarı-siyahlı takım, Avrupa’nın 
kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzes-
ine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2011, 2013, 
2017 ve 2018’in ardından 2022 yılında da şampiyon-
luğa ulaştı.

Sarı-siyahlı takım, daha önce 3 kez de şampiyonluğu 
finalde kaybetti.

VakıfBank’ın oyuncu ve teknik heyeti maç sonunda 
büyük sevinç yaşadı.

Son sayının ardından saha içinde toplanan oyuncular 
ile teknik heyet, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu 
kutladı.

Sarı-siyahlılar, sevinçlerini karşılaşmayı salonda takip 
eden Türk voleybolseverlerle paylaştı. 

Uluslararası arenadaki 11. kupa

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan 
takımı olan VakıfBank, bu arenada 11. kupasını 
kaldırdı.

Sarı-siyahlı ekip, tarihinde 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Challenge 
Kupası ve 1 CEV Top Teams Kupası şampiyonluğu 
yaşadı.

Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım
VakıfBank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 2001 
yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni formatta 
en fazla şampiyon olan takım unvanını elde etti.

Sarı-siyahlı takım, daha önce 4 şampiyonlukla İtalya 
ekibi Volley Bergamo ile paylaştığı bu unvanın tek 
sahibi oldu.

Ligde bu sezon 8. kez finalde boy gösteren VakıfBank, 
bu kulvarda da rekoru elinde bulunduruyor.

Öte yandan VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampi-
yonası’nda da 4 şampiyonluk ile kupayı en çok müzes-
ine götüren takım unvanını taşıyor.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya’nın
Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.



SİMGE DERGİ 58

SPOR

Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, 
Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir

Dünya Şampiyonu oldu

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türki-
ye’nin ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor 
Tesisleri’nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks 
Şampiyonası’nın 11. ve son gününde 50, 54, 60, 66, 
75 ve +81 kilolarda final maçları yapıldı.

Milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda, Hat-
ice Akbaş 54 kiloda, Busenaz Sürmeneli 66 kiloda ve 
Şennur Demir +81 kiloda altın madalya mücadelesi 
verdi.

İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan’ı, ikinci turda 
Cezayirli Roumaysa Boualam’ı, çeyrek finalde Aira 
Cordero Villegas’ı, yarı finalde de İspanyol Fernan-
dez’i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz 
Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia 
Victoria ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde 
bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü 
performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 
4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldı-
zlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak kariyerine olimpiyat 

ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğunun ardından bir de 
dünya şampiyonluğu ekledi.

Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar 
yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, 
tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.

50 kiloda bronz madalyalar Özbek Aziza Yokubova ile 
İspanyol Laura Fuertes Fernandez’e gitti.

Buse Naz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı.

Kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden Buse 
Naz, “Çok mutluyum. Herkes bizi desteklemek için 
günlerdir buraya geliyor. Ev sahibi olduğumuz için 
daha stresliydik ama onu da desteklerle atlattık. Çok 
fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce ne yazık ki 
Kovid-19 geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak 
beni çok zorladı ama burada da takım arkadaşlarım ve 
antrenörlerimiz çok destek oldu. Burada bunun üzerine 
bu şampiyonluğu alınca daha mutluyum çünkü gerçek-
ten çok zor bir dönemdi.” ifadelerini kullandı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda 
Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı. 

Türkiye, organizasyonda takım halinde şampiyon oldu.
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Maç öncesi ringde açılan “Ringlerin Prensesi” 
pankartına çok mutlu olduğunu anlatan Buse Naz, 
şunları kaydetti:

“Önümüzde çok önemli turnuvalar var. Akdeniz 
Oyunları ve Avrupa Şampiyonası gibi. Tabii bun-
ların hepsi Paris Olimpiyatları için. Burada şampi-
yon olmamız Paris için de umut ışığı oldu. İnşallah 
orada da madalya almak istiyoruz. Seyircilerimizi 
ve atmosferi gördükçe hem çok heyecanlanıyorum 
hem de daha çok motive oluyorum. Ben puan 
aldıkça onlar bağırıyor. Ben de daha çok puan 
almaya çalışıyorum.”

Hatice Akbaş da altın madalyaya uzandı
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzen-
lenen şampiyonanın 11. ve son gününde Hatice 
Akbaş, 54 kiloda final maçına çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda Alman 
Zeina Nassar’ı, üçüncü turda Ermeni Ekaterina 
Sycheva’yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petro-
va’yı, yarı finalde de Taylandlı Tintabthai’yi eleyen 
milli boksör, finalde Romanya’dan Lacramioara 
Perijoc ile karşılaştı.

Tribünlerin büyük desteğiyle maça iyi başlayan Hatice, 
ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden milli 
boksör, son raunda genel skorda üstün girdi. Son 3 
dakikalık bölümü de 3-2 alan ay-yıldızlı boksör, maçı 
3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı.

54 kiloda bronz madalyalar ise Kazak Dina Zholaman 
ile Taylandlı Preedakamon Tintabthai’ye gitti.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Hatice, “Ülkemde 
altın madalya kazandım. Yaşım henüz çok genç, buna 
rağmen güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. 
Arkamdaki milli takım antrenörlerimin ve babamın 
bana inancı tamdı. Ben de bu inancı boşa çıkarma-
dım. Destekleyen herkese çok teşekkürler. Bakanımıza 
teşekkür ediyorum. İzlemeye geldi, bizi çok destekledi. 
Allah razı olsun. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a 
ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. İstiklal 
Marşı’mızı okuttuğum için çok mutluyum.” diye 
konuştu.

Türkiye, takım halinde dünya şampiyonu
Türkiye, ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonu, 
takım halinde şampiyon tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, 5 altın ve 2 bronz olmak üzere 
toplamda 7 madalya elde etti.

48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 
54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli 
ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı.

70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri, 
şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, kupa seremonisinde büyük sevinç 
yaşarken, kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu’nun elinden aldı.

Organizasyonda en iyi sporcu ödülü ise Busenaz Sür-
meneli’nin oldu.

Toplam madalya sayısı bakımında Türk kadın bok-
sunun en başarılı Dünya Şampiyonası’nı yaşayan 
milliler, toplamda 7 madalyayla 5 madalya alınan 2005 
Dünya Şampiyonası’nı geçti.



SİMGE DERGİ 60

BİLİM-TEKNOLOJİ

Salda Gölü’nde NASA’nın da kullanabileceği
bilim merkezi kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, gölde yürütülen 
“Mikrobiyal Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları” ile 
NASA’nın çalışmalarına destek olmak amacıyla Salda 
Gölü Bilim Merkezi Projesi’ni hazırladı.

Araştırmacıların hızlı sonuç elde etmelerini sağlamak 
ve ziyaretçileri Salda Gölü’nün bilimsel değeri konu-
sunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek bil-
im merkezi, Beyaz Adalar karşılama alanına 620 metre 
mesafede, 3 bin 396 metrekarelik alana kurulacak.

NASA’nın Salda çalışmalarına katılan İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Bi-
yojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül 
Balcı, Salda’nın dünyanın bildiği özel bir göl olduğunu 
ifade etti.

Jeolojik açıdan önemli olan Salda’da değerli bilimsel 
çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Balcı, dünyada 
buna benzer alanlarda özellikle genç nesle ulaşmak için 
bilim merkezlerinin olduğunu dile getirdi.

Balcı, bölgeye her geldiklerinde bilim merkezinin ihti-
yacını hissettiklerini belirtti.

“Merkezin kurulması jeo-turizmi de hareketlendirecek”
Merkezin, devam eden arazi çalışmalarında işler-
ini kolaylaştıracağını anlatan Balcı, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Örnekleri depolayacağımız, soğuk zincirleri kurabi-
leceğimiz bir sistemin olması, burada çalışacak her-
kes için son derece önemli olacak. Bu nedenle sadece 
NASA ekibiyle değil, bundan sonra burada yapılacak 
tüm çalışmalarda herkesi kapsayacak, bağdaştıracak, 
sinerji oluşturacak bir merkez olmalı. Gençlerimize ul-
aşacak, bilimsel altyapı meydana getirecek bir ortamın 
yaratılması, her şeyin üzerinde önemli. Bunun yanında 
böyle bir merkezin kurulması jeo-turizmi de hareketle-
ndirecek.”

Balcı, farkındalığı artıracak bilim merkezinin, gölü ko-
ruma çalışmalarına da hizmet edeceğini vurguladı.

“Çevreye uygun, yüzde 100 ahşap olacak”
Salda Gölü’nü Koruma Projesi kontrol mühendisi, 
mimar, Salda Bilim Merkezi Proje Sorumlusu Alper-
en Kerküklü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla bilimsel çalışma-
ların yerinde yürütülmesi için planlanan bilim merkezi 
projesini tamamladıklarını söyledi.

Mars’ın Jezero Krateri’ndeki eski göle benzetilen Burdur’daki Salda Gölü’nde yapılacak ve
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının da (NASA) çalışmalarında kullanabileceği bilim merkezinin,

proje aşaması tamamlandı.
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Selçuk Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesi Azerbaycan 
gençliğinin de en önemli hedeflerinden biri olacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi’nin Azerbaycan gençliğinin 
de önemli hedeflerinden biri olacağını belirterek, “TEKNOFEST seferberliği, can Azerbaycan’ın tüm 

şehirlerine uzanarak hayatlarımıza anlam katacak.” dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azer-
baycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile 
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum 
ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve 
Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park’ta düzenlenen 
TEKNOFEST Azerbaycan’ın resmi kapanış töreni 
gerçekleştirildi.

Selçuk Bayraktar, kapanış töreninde yaptığı konuş-
mada, “Hayatımıza anlam katan, adeta ruhumuzu 
şarj eden TEKNOFEST Azerbaycan’ın sonuna 
geldik. TEKNOFEST bittiği için hüzünlüyüz ama 
kardeşliğimiz pekiştiği için de sevinçliyiz. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST rüzgarını aziz 
şehirlerimiz Bakü’de, Şuşa’da tekrar estireceğiz.” 
diye konuştu.

Yakın gelecekte teknoloji yarışmalarından çıkan 
girişimlerin başarı hikayelerini anlatacaklarını ak-
taran Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bakü’de gördüklerimden sonra eminim ki Milli 
Teknoloji Hamlesi Azerbaycan gençliğinin de en 

önemli hedeflerinden biri olacak. İnanıyorum ki 
genç kardeşlerim Türk dünyasının tam bağımsız ve 
azat olabilmesi, müreffeh bir yaşamın tesis edilebil-
mesi için yüksek teknoloji geliştirme çalışmalarına 
hız kesmeden devam edecek. Bugünden sonra TE-
KNOFEST seferberliği, can Azerbaycan’ın her bir 
bölgesine, tüm şehirlerine uzanarak hayatlarımıza 
müspet bir anlam katacak.

Dün can Azerbaycan’ın bağımsızlık gününü ku-
tladık, bugün de Türk dünyasının en muhteşem 
zaferlerinden biri olan İstanbul’un fethinin 569. 
yılını kutluyoruz. Kardeş Bakü’den Türk dünyas-
ının kadim şehri İstanbul’a selamlarımızı ve sevg-
ilerimizi yolluyoruz. Bu vesileyle, gelmiş geçmiş 
tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle 
anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun.”

Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan’a emek veren 
Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakan-
lığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfındaki 
ekibine, gönüllülere ve tüm paydaşlara teşekkür et-
tiğini belirterek, sözlerini tamamladı.



SİMGE DERGİ 62

BİLİM-TEKNOLOJİ

Türksat 2021’de bir önceki yıla göre
yüzde 21,9 büyüdü

Türksat AŞ 2021 Yılı Faaliyet Raporu’ndan derlediği bilgiye göre, geçen yıl toplam net satışlarını 3 milyar 43 mily-
on liraya çıkaran şirketin faaliyet karı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak 1 milyar 231 milyon liraya, net dönem 
karı da yüzde 106’nın üzerinde artışla 1 milyar 650 milyon liraya yükseldi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 1 milyar 375 milyon liraya çıkaran şirketin FAVÖK marjı yüzde 
45’i buldu. Türksat’ın gelirleri, yıllık bazda yüzde 6,8, kablo gelirleri yüzde 26,9 ve bilişim gelirleri yüzde 33,9 arttı. 
Böylece Türksat, geçen yıl, 2020 yılına kıyasla yüzde 21,9 büyüme performansı sergiledi.

Her yıl yapılan yatırımlarla özellikle uydu ve kablo haberleşme altyapısını geliştiren şirket, 2021’de 3 milyar liranın 
üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

2020’de 1 milyon 117 bin olan Kablonet abone sayısı, 2021 yılında 1 milyon 183 bine ulaştı. Kablo TV abone sayısı 
da aynı dönemde 1 milyon 285 binden 1 milyon 331 bine yükseldi.

Ülkenin sabit internet altyapısının genişlemesi ve yüksek hızda internet hizmetinin daha çok kişiye ulaşması için 
2021’de 495,1 milyon lira altyapı yatırımı gerçekleştirildi.

e-Devlet’te aylık ortalama 771 milyon işlem
Kovid-19 salgınının da etkisiyle 2020’de kullanım sayısı hızla artan e-Devlet hizmetlerine talep 2021’de de artarak 
devam etti. Bir önceki yıl, aylık ortalama 477 milyon işlem yapılan e-Devlet Kapısı’nda 2021’de aylık ortalama 771 
milyon işleme imza atıldı.

Kullanıcı sayısı 59 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı’nda vatandaşlar 860’tan fazla kuruma ait 6 bin 452 hizmete 
kesintisiz erişebiliyor.

Özellikle kamu kurumlarının dijital dönüşümüne öncülük eden Türksat, 2021’de 143 bilişim projesi gerçekleştirdi. 
Macunköy yerleşkesinde inşası tamamlanan kuruluşun Veri Merkezi de geçen yıl hizmete alındı.

Uydu, bilişim ve kablo altyapısıyla ülkenin haberleşme ihtiyaçlarını karşılayan şirket, “evrensel hizmet” kapsamın-
da da mobil haberleşme altyapısının bulunmadığı yerleşim yerlerine kurulum ve işletme hizmetlerinin verilmesi 
amacıyla BTK tarafından yetkilendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Türksat AŞ, geçen yıl bir önceki yıla
kıyasla yüzde 21,9 büyüme başarısı gösterdi.
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