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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

ÇIK UKRAYNA’DAN...

Her ne kadar Covid mikrobu dünyanın düzen-
ini bozduysa da her şey yine de güzel gidiyordu.
Ama...
Zalim ve zulmeden yok olmuyordu.

Hatta zalimliğin kitabını yazmış kişilerin de-
likanlılık hikayeleri anlattığı bir zamanda 
kendilerini bir yerde hep gösterdiler.

Merhum sanatçı Dilber Ay o günleri görür gibi:
“Şu hayatta ne kadar güzel insan tanıdıysam, 
hepsi de bu gapitalizmden (kapitalizm) nefret 
ediyordu. Benim böyle şeylere pek aklım ermez 
gardaş, ama bu gapitalizmin çok şerefsiz bir şey 
olduğu besbelli...” diyordu.

Doğru söylüyordu...

Güçlünün güçsüzü.

Kuvvetlinin zayıfı acımasızca öldürdüğünü dünya 
izliyor, halk gözyaşı döküyor.

Rusya devlet başkanı Putin daha önce kendisine 
bağlı, şimdi demokratik AB ülkesi olmayı seçen 
güzel komşumuz Ukrayna’ya saldırıp siviller dahil 
herkesi öldürüyor.

Kendi ülkemiz öğrencileri de orada adeta hapis du-
rumda, gelmelerine müsaade edilmiyor. 

Bu vahşet değil mi!..

Halbuki bu zorbalığı yapacağına halkın sesini din-
leyip isteniyorsa Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, 
İsviçre gibi demokratik ülke olma yolunu seçip, AB 
ülkeleri olma durumuna gelebilir.

Gözleri görmüyor mu bunu?
Kendi ülkesi Rusya ve dünyadaki tüm ülke halkları 
bu yaptığını eylemi sesli protesto ediyor...

Demokratik bir ülkede bunu bir liderin yapma gibi 
anayasal bir hakkı olması zaten mümkün değil. 

Bu acımasız hareket yüzünden Rus Rublesi değer 
kaybedip ekonomi batma noktasına geliyor, bunu 
gören iş adamları lüks yatlarıyla ülkeden kaçmaya 
çalışıyor.

Bunu görmemek için gözlerin kör kulakların sağır 
olması gerekir diyeceğim ama sağır kulak bile du-
yar bu zulmü.

Bilmiyorsa bile dönüp tarih okusa...

Zalim
Acımasız.
Zulmeden tek adama dünyanın kalmayıp lanetle-
ndiğini görecek.

Çek elini.
Çık hemen Ukrayna’dan!..
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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı saldırı, başkent Kiev ile 
Harkov’da yoğunlaştı.

Rus güçleri Kiev’e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi hala 
başaramadı. Gece boyu sık sık patlama seslerinin 
duyulduğu Kiev’de zaman zaman şehir merkezinden silah 
sesleri de geldi.

Şehrin dört bir yanında binlerce kişi, yer altı otoparkları, 
metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınarak geceyi 
geçirdi.

Bir süre duran patlamalar, yerel saatle 09.50’de yeniden 
başladı. Öncesinde ise tüm kentte sirenler çaldı.

Çatışmaların ağırlıklı olarak Kiev’in kuzeybatısındaki 
Bucha’da gerçekleştiği bildirildi. Sosyal medyada yayım-
lanan görüntülerde, bir Rus zırhlı aracının ateş açtığı ve 
birkaç Rus birliğinin de Bucha’nın sokaklarında hareket 
ettiği görüldü.

Bu videoların birinde, bir kişinin, “Bucha’da du-
rum böyle. Camlar kırıldı. Burası bir top mermisinin 
düştüğü yer. Ölen olup olmadığına dair bir fikrim yok.” 
dediği duyuldu.

28 Şubat saat 08.00’e kadar sokağa çıkma yasağı olan Ki-
ev’de, Rus sabotajcıların arandığı da ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Twitter 
üzerinden yaptığı açıklamada, “72 saat direniş. Dünya 
inanmadı. Dünya şüphe duydu. Ama biz sadece ayak-
ta durmakla kalmadık, kendimizden emin bir şekilde 
işgalci Ruslarla savaşmaya devam ediyoruz.” dedi.

Dünyaya Rusya’dan korkulmaması gerektiğini göster-
diklerini ifade eden Reznikov, “Ukrayna’ya destek daha 
güçlü olmalı. Güvenliğiniz bize bağlı.” ifadesini kul-
landı.

Ukrayna ordusu, sabah saatlerinde bir Belarus 
TU-22 uçağından Kiev’e ateşlenen “kanatlı roketi” 
düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolen-
ko da yerel saatle 07.19’da Twitter hesabından yaptığı 
açıklamada, “Dakikalar önce Ukrayna Hava Kuvvetleri, 
Belarus topraklarından bir TU-22 bombardıman uçağı 
tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e fırlatılan bir 
seyir füzesini düşürdü. Bu, Ukrayna ve halkına karşı 
işlenen başka bir savaş suçudur.” dedi.

GÜNCEL

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞININ KANLI DETAYLARI
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısında başkent Kiev’de patlama sesleri duyulmaya devam 

ediyor. Rus zırhlı araçları ülkenin ikinci büyük şehri Harkov’a girse de direnişle karşılaştı.
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GÜNCEL

Videoların birinde şehrin sokaklarında ilerleyen Rus ask-
erine ateş açan Ukrayna birlikleri, diğer bir videoda ise 
aynı Rus askerine ait olduğu belirtilen zırhlı araçların ele 
geçirildiği görüldü.

Doğal gaz boruları ve petrol depoları vuruldu
Ukrayna İletişim Servisi, Rusya’nın Harkov’daki saldırısının 
ardından bir doğal gaz boru hattının havaya uçtuğunu 
duyurdu. Telegram uygulaması üzerinden paylaşılan video-
da da bölgede büyük bir patlamanın ardından alevlerin göğe 
yükseldiği görüldü.

Henüz söz konusu boru hattının ne kadar önemli olduğu ve 
patlamanın gaz sevkiyatlarını kesintiye uğratıp uğratmaya-
cağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkent Kiev’in yaklaşık 30 kilometre güneybatısında-
ki Vasylkiv kasabasındaki petrol deposunda de gece 
yangın çıktı.

Belediye Başkanı Natalia Balasinovich, paylaştığı vide-
oda, Rus füzelerinin hava üssünün ana pistinin güney-
batısındaki petrol depolama alanını vurduğunu söyledi. 
Ukrayna Ulusal Haber Ajansı da haberi doğruladı.

İnternette paylaşılan fotoğraflar ve videolarda, büyük 
alevler görüldü.

“Putin’in trajedinin boyutunu saklamasına izin ver-
meyin”

Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy 
Kyslytsya, Twitter’da yaptığı açıklamada, öldürülen 
“binlerce Rus askerine ait cesetlerin” ülkelerine geri 
gönderilmesini kolaylaştırmak için Uluslararası Kızıl-
haç Komitesine başvurduğunu belirtti.

Rusya’daki anne-babalarının evlatlarını “onları onurlu 
şekilde defnedebilmesi” gerektiğini kaydeden Kyslyt-
sya, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in trajed-
inin boyutunu saklamasına izin vermeyin.” ifadesini 
kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi BM Daimi Gözlemci-
si Laetitia Courtois da mevcut güvenlik durumunun 
“sahadaki ekipleri için ana endişe kaynağı ve engel old-
uğunu” belirtti.

Öte yandan Rusların, Harkov’da ilerleyiş kaydetseler de şid-
detli direnişle karşılaştıkları bildirildi.

Sosyal medya ve Ukrayna medyasında yer alan videolarda, 
günün erken saatlerinde şehrin içinden geçen Rus askeri 
araçları görüldü.

Harkov Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Oleg Synegubov, 

Facebook üzerinden yaptığı duyuruda, hafif askeri araçların 
“şehre girdiğini” belirterek kent sakinlerini sığınaklara girm-
eye ve dışarı çıkmamaya çağırdı.

İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Rus zırhlı 
araçlarının yandığını gösteren videoları paylaşarak sokaklar-
da “ağır çatışmalar” olduğunu söyledi.
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GÜNCEL

Kiev’in tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma bir-
liklerinin kontrolü altında bulunduğu kaydedilen açıklama-
da, şehirdeki durumun sakin olduğu ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı: 4300 Rus askeri öldürüldü
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ül-
kesine saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 
uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top ve 
2 gemi kaybettiğini açıkladı.

Malyar, Facebook’tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerin-
in son 3 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.

Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikop-
ter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top, 2 gemi, 1 Buk uçak-
savar, 4 Grad roketatar sistemi kaybettiğini belirten 
Malyar, bu rakamlara devam eden çatışmaların dahil 
edilmediğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, Rusya’ya ait çok 
sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir 
yük treninin imha edildiğini bildirdi.

Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27’lerin yanı sıra 

S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha 
edildiği vurgulanan açıklamada, akaryakıt taşıyan bir 
yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı 
çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi.

Kiev yakınındaki petrol tank çiftliği vuruldu
Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, sosyal 
medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Vasilkiv 
yakınlarındaki tank çiftliğini Rus askerlerinin vur-
duğunu dile getirdi.

Balasinoviç, “Maalesef tank çiftliği yanıyor.” ifadelerini 
kullandı.

BM: Ukrayna’da en az 64 sivil öldü, 176 sivil yaralandı
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 
yapılan açıklamada, Ukrayna’daki sivillerin durumuna 
ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 
ülke genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılar-
da, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 
64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını 
rapor ettiği aktarıldı.
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GÜNCEL

Gerçek rakamların muhtemelen “önemli ölçüde daha yük-
sek” olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil 
kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

368 bin mülteci komşu ülkelerde
BM’nin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ar-
dından 368 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiği bildiril-
di.

Avrupa ülkeleri hava sahalarını Rusya’ya kapatıyor

Almanya, Finlandiya, Danimarka, İsveç, İtalya, Avustu-
rya ve Belçika, Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle hava sa-
halarını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, 
Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya ve Almanya hava 
sahalarını Rusya’ya kapatma kararı almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rus ordusu bize ön 
şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Rus ordusu peş peşe 
mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme 
yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için 
bir zaferdir.” dedi.

Kuleba, “Biz Rusya’nın ne diyeceğini dinlemek için 
görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin 
ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız.” ifadeler-
ini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Rusya’nın caydırıcı 
silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi 
nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz.” ifade-
lerini kullandı.
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GÜNCEL

Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, müzakere sürecinin ol-

acağını, her savaşın müzakere süreci ile sona erdiğini ifade etti.

Podolyak, “Fakat bu müzakere sürecinde pozisyonlar başka olacak.Bu Ukrayna’nın dikte ede-
ceği bir pozisyon olacak. Ukrayna, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil sonra ne olacağına dair 

şartlar ileri sürecek.” şeklinde konuştu.

Kremlin: Rus heyeti Ukrayna ile müzakereler için Belarus’ta
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı temsilciler ile Be-

larus’ta olası müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Rusya’nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, “Varılan anlaşmalar doğrul-
tusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden 

oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus’un Gomel şehrine vardı. 
Bu müzakerelere Gomel’de başlamaya hazır olacağız.” ifadesini kullandı.

Peskov “Rus tarafı Gomel’de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz.” 
dedi.

Ukrayna, Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanına başvurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Rusya’nın 

saldırısını sonlandırmasına ilişkin acil karar beklediklerini ifade etti.
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Rusya’nın saldırganlığını meşrulaştırmak için soykırım kavramını manipüle ettiği gerekçesiyle 
Uluslararası Adalet Divanı’na başvuru yaptıklarını belirten Zelenskiy, Rusya’nın bu nedenle 

sorumlu tutulması gerektiğini ve gelecek hafta duruşmaların başlamasını beklediklerini kaydet-
ti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme 
yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme 
yapılacağını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr 
Lukaşenko ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Zelenskiy, “Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus 
heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık.” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko’nun Belarus’ta Ukrayna heyetinin güvenliğine ilişkin garanti verdiğini belirten 
Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus toprak-
larındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi.”

Belirlenen Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarılacak
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, “Rusya Merkez Bankasının 

varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale 
getirecektir.” dedi.

Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacak-
larını bildiren von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan 

SWIFT sisteminden çıkarılacağını açıkladı.
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UAEA, Ukrayna’da iki radyoaktif atık depolama
tesisinin vurulduğunu duyurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan 
yazılı açıklamada, Başkan Rafael Mariano Grossi’nin 
Ukrayna’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerine 
yer verildi.

Grossi, Ukrayna Ulusal Nükleer Denetleme Kurumu 
(SNRIU) yetkililerinin Kiev ve Kharkiv’deki radyoaktif 
atık depolama tesislere ilişkin bilgi paylaşımında bu-
lunduğunu aktardı.

Radyoaktif sızıntı olup olmadığı bilinmiyor
Kiev’deki radyoaktif atık depolama tesisinin bulun-
duğu yerleşkeye füzelerin isabet ettiğini belirten Gros-
si, Ukraynalı muhataplarının burada radyoaktif sızıntı 
olup olmadığı ya da hasarın boyutlarına ilişkin henüz 
bilgi paylaşımında bulunmadığını aktardı.

Grossi, gece boyu süren bombardımandan ötürü per-
sonelin sığınaklarda kaldığını, ancak sabah saatlerinde 
söz konusu tesisteki denetim mekanizmasını yeniden 
çalışır hale getirdiklerini, ilerleyen günlerde tesislere 
ilişkin durumun daha net bir şekilde anlaşılacağını 
kaydetti.

Kharkiv’deki benzer bir tesisin elektrik trafosunun 
zarar gördüğünü aktaran Grossi, bu tesise yönelik de 

radyoaktif bir sızıntı olup olmadığına ilişkin herhangi 
bir raporun henüz kendilerine ulaşmadığını vurguladı.

Söz konusu tesislerin atık radyoaktif malzemelerin de-
polanması için kullanıldığına işaret eden Grossi, bu te-
sislerin yüksek düzeyde radyoaktif atık içermemesine 
rağmen, depolanan radyoaktif atıkların yine de ciddi 
bir radyolojik etkiye yol açabileceğini dile getirerek, bu 
nedenle bu unsurların korunmasının önemine dikkati 
çekti.

Nükleer tesislerin korunması vurgusu
Grossi, radyoaktif madde içeren tesislerin çatışmalar 
sırasında zarar görmesinin, insan sağlığı ve çevre için 
ciddi sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olduğunu 
belirterek, “Bir kez daha, tüm tarafları bu tesislerin 
emniyetini ve güvenliğini tehdit edebilecek herhangi 
bir askeri veya diğer eylemden kaçınmaya acilen ve 
şiddetle çağrıda bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

UAEA’nın Ukrayna’daki gelişmeleri özellikle nükleer 
tesislerin emniyet ve güvenliğini göz önünde bulun-
durarak izlemeye devam ettiğini belirterek, Ukraynalı 
muhataplarıyla bu ülkedeki gelişmeler üzerine düzenli 
bilgi akışı sağlandığını kaydetti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, Ukraynalı yetkililerden edindiği bilgiler doğrultusunda, 
biri Kiev’de diğeri Kharkiv kentindeki iki radyoaktif atık depolama tesisinin vurulduğunu bildirdi.
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AB hava sahasını Rus uçaklarına
kapatacağını duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der 
Leyen, yaptığı açıklamada, AB hava sahasını Rusya’nın 
havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, 
“Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak.” dedi.

“Kremlin’in medya makinesini AB’de yasaklayacağız.” 
ifadesini kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın 
organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuru-
luşlarını hedef alacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, “Artık Putin’in savaşını haklı çıkarmak 
için yalanlarını yayamayacaklar.” diye konuştu.

Ayrıca von der Leyen, AB’nin tarihinde ilk kez savaştaki 
bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edecekler-
ini açıkladı.

Von der Leyen, Belarus’a da yeni ekonomik yaptırımlar 
uygulayacaklarını duyurdu.

Lukaşenko yönetiminin en önemli sektörlerine karşı 

kısıtlayıcı tedbirler getireceklerini, fosil tütün, odun ve 
kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar olan ürün ihra-
catını durduracaklarını belirten von der Leyen, “Bu 
aynı zamanda Rusya’ya karşı aldığımız tedbirlerin her-
hangi bir şekilde atlatılması riskini de ortadan kaldıra-
caktır.” dedi.

Von der Leyen, Rus savaş çabalarına yardım eden Bela-
ruslulara da yaptırım uygulayacaklarını dile getirdi.

Bu paket kapsamında önemli Rus bankaların SWIFT 
sisteminden çıkarılacağını, Rusya merkez bankasının 
işlemlerini yasaklayacaklarını aktaran von der Leyen, 
“Putin’in savaşını finanse etmesini önlemek için” tüm 
varlıklarını donduracaklarını ve Rus oligarklarının 
varlıklarını hedef alacaklarını kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsil-
cisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez 
Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edi-
leceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacak-
larını açıkladı.
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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’daki çatışmalar başlamadan 
önce Türk vatandaşlarının tahliyesi için Harkiv bölges-
ine ilave seferler konması için Türk Hava Yollarından 
(THY) talepte bulunulduğunu hatırlattı.

THY’den, daha büyük gövdeli uçakları Harkiv ve 
Kiev’e göndermesi istendiğini aktaran Çavuşoğlu, 
vatandaşların, çatışmaların başlamasıyla dönme tale-
plerini ilettiğini kaydetti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önceden 
kara yoluyla vatandaşlarımızın tahliyesini de çalışmıştık, 
planlamıştık. Dün değişik şehirlerden 870 civarında 
vatandaşımızı Romanya sınırına getirdik, Romanya’ya 
geçtiler. Bugün öğleden sonra itibarıyla aşağı yukarı 
580 civarında vatandaşımız da Türkiye’ye girmiş bu-
lunuyor.”

Otobüslerden ayrı kendi araçlarıyla gelen vatandaşlar 
bulunduğunu da anlatan Çavuşoğlu, bu vatandaşların 
da sınırlardan kolayca geçmesi için görevlendirmeler 
yapıldığını belirtti.

Polonya, Macaristan, Moldova, Slovakya, Bulgar-
istan’daki tüm Türk misyonlarının seferberlik ilan et-
tiğini aktaran Çavuşoğlu, “Arkadaşlarımızı sınırlara 
gönderdik, oradan geçişleri sağlıyorlar. Şu anda aşağı 
yukarı 6 bin 600 civarında tahliye edilmek isteyen, bize 
başvuran vatandaşımız var.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, sosyal medyadan ulaşanlara tek tek yanıt 
verildiğini vurguladı.

“Rusya ile Ukrayna’nın yarın görüşme kararı al-
masından da son derece memnunuz”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna 
Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefonda 
görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, her iki mevkidaşının 
da iki ülke arasında yapılacak görüşmeyi teyit ettiğini 
söyledi.

Çavuşoğlu, “Minsk ya da Gomel şehrinde değil, he-
men Ukrayna-Belarus sınırının diğer tarafında, Belarus 
tarafında bu görüşme mümkünse yarın gerçekleşecek. 
Hatta heyette kimlerin yer aldığı konusunda da bilgi 
verdiler.” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö Sözleşmesi’nin 
bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında, Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırısına ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ İSTİHDAMI
Ülkemizin bugünlerdeki gündemine bak-
tığımızda gerek sözlü ve gerekse yazılı 
medya organlarında Belediye şirketlerin-
in İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kuru-
lunca özel denetime tabi tutulması yoğun 
bir tartışma konusu yapılmakta, öyle 
görünüyor ki tartışmalar aralarında terör 
örgütleri ile irtibat ve iltisaklı personel isti-
hdamı başta olmak üzere, masaya yatırılan 
konu başlıklarının özel denetim ve teftişi 
tamamlanıncaya kadar aynı hızda devam 
edecek…

Bilindiği üzere 1982 Anayasamızın “Ma-
halli idareler” başlıklı 127. maddesi Mahal-
li İdareleri; il, belediye veya köy halkının 
mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve 
karar organları, gene kanunda gösterilen, 
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 
kamu tüzelkişileri” olarak tanımlarken, 
yine mahalli idarelerin kuruluş ve görev-
leri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine 
uygun olarak kanunla düzenleneceğini, 
mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, 
organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin iti-
razların çözümü ve kaybetmeleri, konu-
sundaki denetim yargı yolu ile olacağını, 
bununla beraber görevleri ile ilgili bir 
suç sebebi ile hakkında soruşturma veya 
kovuşturma açılan mahalli idare organ-
ları veya bu organların üyelerini, İçişleri 
Bakanının geçici bir tedbir olarak, kesin 
hükme kadar uzaklaştırabileceğini,  yine 
bunun yanında merkezi idarenin, mahal-
li idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin 
idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 
yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin 
sağlanması, toplum yararının korunması 
ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılan-
ması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve 
usuller dairesinde idari vesayet yetkisine 
sahip bulunduğunu hükme bağlamıştır. 
Hiç şüphesiz 1982 Anayasasında “Ma-
halli İdare” olarak yer verilmekle birlikte 
günümüzde İl Özel İdareleri, Köyler ve 
her ölçekteki Belediye kuruluşlarından 
meydana gelen ve genel anlamda “Yerel 

yönetim” birimleri olarak adlandırılan bu 
yerinden yönetim kuruluşları demokra-
tik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Ülkemizde halen yerel yönetim birim-
leri denildiğinde aklımıza, görev yetki ve 
sorumlulukları 442 Sayılı Köy Kanunu 
ile belirlenen Köyler, 5393 Sayılı Belediye 
Kanunun sağladığı imkanlar ile faaliyetler-
ini sürdüren Belediyeler ile yine 6360 Sayılı 
Kanun ile sayıları 30’a ulaşan ve 5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunun ile görev ve 
yetkileri şekillenen Büyükşehir Belediye-
leri ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 
ile bugün için ülkemizin sadece toplam 
51 ilinde Belediye sınırları dışında görev 
ve sorumluluk üstlenen İl Özel İdareleri 
gelmektedir.

Halen yürürlükte bulunan 5393 Sayılı Be-
lediye Kanunun “Belediyenin görev ve 
sorumlulukları” başlıklı 14. maddesinde 
“Belediye, mahallî müşterek nitelikte ol-
mak şartıyla” Belediyelerin, İmar, su ve 
kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 
coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, 
itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambu-
lans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; 
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik 
ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci 
yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, 
meslek ve beceri kazandırma; ekonomi 
ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini 
doğrudan yapacakları gibi gerektiğinde 
bu hizmetleri yaptırabileceklerini, yine bu 
çerçevede Büyükşehir belediyeleri ile nü-
fusu 100.000’in üzerindeki belediyelerin 
de, kadınlar ve çocuklar için konukevleri 
açmak zorunda olduklarını, diğer bele-
diyelerin de mali durumları ve hizmet 
önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve 
çocuklar için konukevleri açabileceklerini 
hükme bağlamıştır. Yine...

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Tarım dar ve geniş anlamda ifade edilmektedir. Dar 
anlamda; arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme 
yollarıyla bitki hayvan ve hayvansal ürünler üretil-
mesi veya bunların üreticileri tarafından işlenip 
değerlendirilmesi gibi faaliyetlere tarım faali-
yetleri denilmektedir. Bu anlamda tarım dikkate 
alındığında çiftçilikle eş anlamlı olmaktadır. An-
cak tarım çiftçilikten öte bir alandır. Bu manayı da 
geniş anlamda tarım tarifi vermektedir. Geniş an-
lamda tarım; çiftçilik faaliyetlerine ilaveten, ürün-
lerin yetiştiricileri tarafından işlenmesi, ormancılık 
ve balıkçılık faaliyetleri, tarımsal ürünlerin yetiş-
tiricileri tarafından taşınması ve saklanması, 
mağazalara devredilmeden üreticileri tarafından 
satılması ve tarım alet ve makinalarının diğer tarım 
üreticilerinin üretimle ilgili faaliyetlerinde bir be-
del karşılığında kullandırılması gibi faaliyetlerin 
tamamıdır.

Tarım sektörü, sanayi ve hizmetler sektörüyle 
birlikte ekonomilerin sahip olduğu üç ana se-
ktörden birisidir. Allan Fisher, Colin Clark  ve 
Jean Fourastié tarafından geliştirilen “üç sektör 
kanunu”na göre, toplumların gelişmemiş döne-
minde ekonomide ağırlık tarım sektöründedir. 
Toplum geliştikçe ağırlık sanayiye, tam gelişince 
de hizmetler sektörüne kayar. Osmanlı İmpara-
torluğu bu anlamda tam bir tarım toplumudur. 
Var olan tarım ise “geçimlik tarım” denilen özel-
liktedir. Yani, üretilenin daha çok toplumun gıda 
ihtiyacını karşılaması esasına dayanan bir üretim 
yapısı mevcuttur. Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
dönemlerinde tarımsal üretim milli gelirin yaklaşık 
%70’ini oluşturuyordu.  Yine istihdamın ise yak-
laşık %85’i tarım sektöründeydi.
Bu yoğunlukta bir tarım devleti Osmanlı İmpar-
atorluğu’ndan devralan Cumhuriyet döneminde, 
tarım bir taraftan temel üretim sektörü olduğu 
için desteklenirken bir taraftan da sanayi olmadan 
kalkınmanın olmayacağı bilindiği için sanayi 
sektörü tüm dönemlerde önceliklendirilmeye 
çalışılmıştır.  Gelişimin doğal sonucu olarak, tarım 
sektörünün milli gelir ve istihdam içerisindeki payı 

sürekli azalmıştır. Günümüzde tarım sektörünün 
istihdamdaki payı yaklaşık %16,5, milli gelirdeki 
payı ise yaklaşık %6,5’tir. Özellikle 1980 sonrası 
dönemde, tarım sektörünün ihmal edilişine bağlı 
olarak Türkiye tarımsal üretim açısından kendi 
kendine yetme özelliğini kaybetmiştir. Toplam 
ithalat içerisinde tarımsal ürün ithalatının payı 
yaklaşık %0,06 iken, günümüzde bu oran yaklaşık 
%7 olmuştur. Tarımsal ürün ihracatı ise toplam 
ihracatın %3’ü kadardır.

1980 sonrası tarım ve hayvancılıkta gerilemenin 
temel nedenleri bilimsel çalışmalarda; uygulanan 
dışa açık liberal ekonomi politikalarına bağlı olar-
ak tarımsal ürünlerde ithalata yeşil ışık yakılması, 
yanlış tarımsal destek politikaları veya tarımsal 
desteklerin azaltılması, yem ve yakıt gibi tarımsal 
girdilerdeki fiyat artışları ve yaşanan terör olayları-
na bağlı olarak yaylacılık faaliyetlerinin durması 
gibi sebepler sunulmaktadır.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin tarımsal ara-
zi varlığı yaklaşık 38 milyon hektardır. Bunun 
yaklaşık 15 milyon hektarı çayır ve meralardan 
oluşmaktadır. Kalan 23 milyon hektarın 9 mily-
on hektarının sulanması mümkün iken, sulanan 
arazi miktarı yaklaşık 5 milyon hektardır. Bu du-
rum, Türk tarımında sulama sorununun olduğunu 
göstermektedir. Türkiye’de tarım sektörünün diğer 
sorunları; planlama yoktur. İşletmeler cüce aile 
işletmesi şeklindedir. Verimlilik düşüktür. Gübre 
ve tohum kullanımı etkinsizdir. Destek politikal-
arı etkin değildir. Yoğun erezyon vardır. Verimli 
tarım toprakları yapılaşmada kullanılmaktadır. 
Türkiye, toprakları kirletilen önemli ülkelerden 
biridir. Burada belirtilen ve belirtilemeyen tüm 
sorunların kararlılıkla üzerine gidilmesi gerekme-
ktedir. Çünkü pandemi süreci de göstermiştir ki, 
katma değeri düşük bir sektör de olsa “tarım sek-
törü stratejik ve yaşamsal bir sektördür”. Bu neden-
le Türkiye’nin kendine yeterliliğini devam ettirecek 
önlemlerin alınması gerekmektedir.

BAKIŞ AÇISI

SEKTÖREL ANALİZ I: TARIM SEKTÖRÜ

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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Dünya ilaç sektörü pazar büyüklüğünün 2023’te
1,5 trilyon doları aşması bekleniyor

Dünya genelinde hızlı büyüme trendinde olan ilaç sektörünün 2023’te 1,5 trilyon doları aşkın 
pazar büyüklüğüne ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ticaret Bakanlığı, ilaç ve eczacılık ürünlerine ilişkin 
sektör raporu hazırladı. Raporda, ilaç sanayisinin, en 
yüksek katma değer sağlayan sektörler arasında bulun-
duğuna dikkati çekildi.

Dünya ilaç sektörünün son yıllarda hızlı büyüme süre-
cine girdiği belirtilen raporda, “Demografik değişim, 
ortalama yaşam süresinin artışı, hastalık paternler-
indeki değişimler, sosyal küreselleşme, sağlık hiz-
metlerine erişimdeki artış ve sosyal devlet olgusunun 
doğuşu dünya ilaç sektörünün büyümesinde önemli 
rol oynadı.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, IMS (International Medical Statistics) ver-
ilerine göre sektörün, 2018’de yüzde 5 büyümeyle 1,2 
trilyon dolarlık toplam pazar hacmine ulaştığına işaret 
edilerek dünya ilaç pazarının yüzde 95’ine uluslara-
rası alanda faaliyet gösteren şirketlerin sahip olduğu 
bildirildi.

2018’de dünya ilaç satışlarının yaklaşık yüzde 40’ının 
(485 milyar dolar) ABD’de olduğu bilgisi verilen rapor-
da, bu ülkeyi yüzde 11 ile (132 milyar dolar) Çin ve 

yüzde 7 ile (86 milyar dolar) Japonya’nın izlediği vur-
gulandı.

Raporda, söz konusu üç ülkenin dünya pazar payının 
neredeyse yarısını oluşturduğunun altı çizilerek “Ge-
lecek dönemde de dünyanın üçüncü büyük sektörü 
konumunda olan ilaç sektöründeki büyüme trendinin 
devam etmesi ve sektörün 2023’te 1,5 trilyon doları 
aşkın pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor.” değer-
lendirmesinde bulunuldu.

019 yılında dünyadaki toplam Ar-Ge harcamalarının 
yüzde 15’inin ilaç sektörü tarafından gerçekleştirildiği 
belirtilen raporda, ilaç Ar-Ge harcamalarının uzun 
süreç ve yüksek maliyet gerektirdiği ifade edildi.

Raporda, bir molekülün beşeri ilaca dönüşmesinin or-
talama 10-15 yılı bulabildiği ve yüksek yatırım tutar-
larına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

İlaç sektörünün 2019 yılı sonu itibarıyla küresel Ar-
Ge harcamalarının yaklaşık 186 milyar dolar olarak 
gerçekleştiği bilgisi verildi.
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HAYATA ÜMİTLE BAKMAK
Allah’ın insana verdiği en önemli ni-
metlerden biri de ümit denilen duygu-
dur. Ümit, insanın motor gücüdür. Ümit, 
insanı hayata bağlayan en ehemmiyet-
li dayanaktır. Ümit, insana hayat veren, 
yaşama azmi ve gücü veren bir enerjidir. 
O güç, dayanak ve enerji ile insan hayatını 
idame ettirir. Ümit eden insan, hayata da 
ölüme de, sevince de tasaya da hep güzel 
bakar. Kısa, fani, geçici ve bekasız hayata 
bakış açısı da nettir. Her şeyin güzel tarafı-
na bakar ve hayatından lezzet alır. Dün-
yanın bin bir türlü gam ve kederleri bile 
onu hayattan koparamaz. Zira o bilir ki, 
hayat bir imtihandır ve musibetlerin ipi de 
Allah’ın elindedir. Musibet vazifesini bitir-
ince çekip gidecek ve yerini tatlı bir “oh” a 
bırakacaktır. 

İslam hayata ümitle bağlanmayı, Allah’tan 
asla ümit kesmemeyi tavsiye eder. Kur’ân’da 
Rabbimiz, “Allah’ın rahmetinden ümit kes-
memeyi” emreder. Allah’tan ümit kesmek, 
ancak mümin olmayanlara has bir durum-
dur. Mümin her zaman ümit halindedir. 
Ancak bu ümit hiçbir şekilde kişinin üzer-
ine düşen görevleri aksatmasını da gerek-
tirmez. Zira mümin gerektiğinde aşırıya 
kaçmamak üzere ümidin zıddı olan korku 
halinde de bulunmaktadır. Hz. Ömer’in 
“Herkes cehenneme gidecek sadece bir kişi 
cennete gidecek denilse o kişinin kendim 
olduğunu ümit ederim. Aynı şekilde her-
kes cennete gidecek ancak bir kişi cehen-
neme gidecek denilse, korkarım ki o kişi 
ben olayım.” Sözü korku ve ümit dengesini 
kurması açısından güzel bir örnektir.

Mümin bu dengeyi iyi muhafaza edecektir. 
Bu denge bozulduğu anda kişi ya çok ser-
best hareket eder, ya da korkudan dolayı 
ümidini iyice yitirir ve “daha ben adam 
olmam, ben daha kurtulamam” düşüncesi 
ile kendisini daha da sefahat ve günah bat-
aklığına atar, farzlardan iyice uzaklaşır. Al-
lah muhafaza bu durum son derece vahim 
bir haldir. Farzlardan uzak olan ve günah 
bataklığına batan o insanlar Allah’ın şu ay-
etini hatırlayarak kendilerine çeki düzen 

vermek zorundadırlar: “…Ey kendilerinin 
aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rah-
metinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz 
Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, 
çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 
(Zümer, 53). Madem Rabbimiz bütün 
günahları affetmektedir, öyle ise bize düşen 
O’nun rahmet kapısını çalarak özür dile-
mek, tevbe etmektir. Evet, günahlarımız 
çok büyük olabilir. Ancak Allah’ın rahmeti 
yanında, O’nun bağışlayıcılığı karşısın-
da günahlarımız çok küçük kalmaktadır. 
Gerçi büyük mutasavvıflar günahları 
küçük görmenin büyük günah olduğunu, 
günahın küçüklüğüne değil kendisine 
karşı işlenen şahsın büyüklüğüne bakmak 
gerektiğini söylerler. Madem Rabbimiz 
çok bağışlayıcı olduğunu, günahları affed-
ici olduğunu söylemektedir, öyle ise ümi-
tle af dilemeye devam edilecektir. Günah 
işlemeye değil affa devam gerekir. Zaten 
tevbe denilen şeyin ilk şartı, pişman olmak 
ve günahlara tekrar dönmeyeceğine ilişkin 
kararlı olmak değil midir?

Hz. Peygamber ile bir genç arasında geçen 
şu diyalog konumuz açısından son derece  
önemlidir: Rasûlullah (s.a.v.) ölmek üzere 
olan bir gencin yanına girer ve: “Kendini 
nasıl buluyorsun?” diye sorar. Genç: “Ey 
Allah’ın Rasûlü! Allah’a yemin ederim ki 
Allah’ın bağışlamasını umuyor, günahl-
arımdan da korkuyorum” der. Bunun 
üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur: 
“Böyle zamanlarda Allah, kulun kalbine 
gelen bu iki şeyden umduğunu kendisine 
verir, korktuğu şeyden de onu kurtarır.” 
(Tirmizi, Cenaiz, 11).

Ümitle ilgili geçenlerde okuduğum ve 
bir kısım okuyucularımızın da okudu-
klarını düşündüğüm şu olay gerçekten 
tam bir ibret sayfasıdır. Ben de ibret alın-
acağı ümidiyle aynen aktarmakta yarar 
görüyorum. 
Bir cerrah olan Prof. Dr. Paul Ernest Adol-
phe süratli ve sihirli bir iyileşmenin...

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Artan enerji maliyetleri buğday fiyatları üzerinde 
yükseliş baskısı oluşturuyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla bu hafta emtia piyasasında sert yükselişler görülürken, artan 
enerji maliyetleri buğday fiyatları üzerinde yükseliş baskısı oluşturuyor.

Dünya buğday ihracatında önemli bir role sahip olan Rusya 
ve Ukrayna arasındaki gerilimin buğday arzını olumsuz et-
kileyebileceğine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının sürebi-
leceğine, hatta bu ülkelerin buğday ihracatının durma nok-
tasına gelebileceğine dair endişeler bu hafta piyasaların odak 
noktasında yer aldı.

Özellikle ABD ve Avrupa tarafından Rusya’ya karşı yaptırım 
açıklamaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle emtia piyasala-
rındaki yukarı yönlü risk devam ediyor.

Bu hafta altının ons fiyatı, Ocak 2021’den bu yana gördüğü 
en yüksek seviye olan 1.950 dolara çıkmasının ardından 
kazançlarını geri vererek haftayı yüzde 0,47 azalışla 1.888 
dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı ise tedarik sorunları endişesiyle 
102,1 dolarla 1 Eylül 2014 haftasından bu yana en yüksek 
seviyeye çıkmasının ardından kazançlarının büyük kısmını 
geri verdi. Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 1,8 artışla 
93,8 dolardan tamamladı.

Haftalık bazda mısır yüzde 0,4, paladyum yüzde 1,6 ve nikel 
yüzde 2 değer kazandı. Nikel 11,94 dolarla Mayıs 2011’den 
bu yana en yüksek seviyeyi görürken, New York Ticaret Bor-
sası’nda doğal gaz fiyatları yüzde 1,2 artış kaydetti.

“Rusya, özellikle Orta Doğu ve Avrupa için önemli bir tedar-
ikçi rolü üstleniyor”

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında 
gerilimle başlayan ve sonrasında savaşa giden süreçte tarım 
emtialarının en olumsuz etkilenenler arasında yer aldığını, 
tarım emtiaları içerisinde ise özellikle buğdayın daha çok 
öne çıktığını söyledi.

Bu süreçte buğday fiyatının yüzde 20’ye varan yükseliş 
kaydettiğini aktaran Ergezen, Rusya’nın dünyanın en önemli 
emtia üreticilerinden biri olduğunu, özellikle Orta Doğu ve 
Avrupa için önemli bir tedarikçi rolü üstlendiğini, bu kap-
samda Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın, özellikle Avru-
pa ve Orta Doğu üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasının 
kaçınılmaz göründüğünü ifade etti.

Rusya’nın başta petrol ve doğal gaz olmak üzere buğday, 
mısır, paladyum, platin, alüminyum, nikel, gübre ve gübre 
kimyasalları gibi ürünlerde önemli bir üretici ve tedarikçi 
konumunda bulunduğunu aktaran Ergezen, “Buğdayda 
küresel ihracatın yüzde 17’si Rusya tarafından sağlanıyor. 
Rusya ve Ukrayna, birlikte küresel ihracatın yüzde 29’unu 
gerçekleştiriyor. Toplam üretimin ise yüzde 14’ü bu ülkel-
erden sağlanıyor. Kısacası, bu iki ülkenin bir savaşa girmesi, 
küresel piyasalarda arz endişelerinin artmasına neden oluy-
or. Bu da fiyatlarda yükselişe yol açıyor.” diye konuştu.
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1
Seher yeli! Vardığında Şiraz’a!
Al götür mektubu, söyle selamımı dostlara

Sevgilinin yüzünü görmemeye sabrım olmasa da 
Çaresiz sabrediyorum balığın sabrı gibi suya
 
2
Sensiz cennete götürseler beni
Kapatırım gözlerimi de, görmem ben cenneti

Tanrı’m bana böyle söz vermedi ki 
Cennette yaksınlar diye beni  

3
Dedim ki: “Ne yaptım da dönüp bakmıyorsun bana?”
“Önceleri olan o sevgin neden azaldı bana?”

Cevap verdi: “Yetmiş yaşında 
Sevdalanıyorsun, artık matem zamanın senin ya”

4
Baygın gözlerinin kızarıklığı
Sevgili yârin gönül dumanı

Şaşılacak olansa; onun gözlerinin derdinden
Kanlı yaşlar akmakta bizim gözlerimizden

İki fitne, bir belirti işaretiyle çıktı
Ahir zaman işte böyle ortaya çıktı

5
Güzel, eski elbise de giyse
Yine güzeller güzeli o

Çirkin bin güzel elbise de giyse
Yine o eski ölü yıkayıcısı o

6
Bahar yağmuruna ne denilebilir?
Tatar ceylanı miskine ne denilebilir?

Her şey övülebilir, övgüler dizilebilir de
Senin yüzüne, mana evrenine ne denilebilir?

7
Haram olsun aşktan söz etmek o boş konuşana 
On beyit gazel söylemeden övgüye başlayana

Ne kutlu Sa’dî; ne kutlu sözleri onun!
Sevgiliyi bırakıp da başkalarını övmez o 

8
Söyleyeyim ben: “Görmedim ben bir ağız
Senin ağzından küçük olsun o ağız

Bu ağızdan daha küçüğü ferah da
Şeker değil ki her küçük ağız

9
Amber dağı kurulmuş çenesine
Doğru söylüyorsun; miske bulanmış ayva o

Bir düşerse sufîlerin pençesine
Değişmezler şeftaliden başkasıyla

10
Sitem etsen de yüz çevrilecek biri değilsin ki sen
Günahı işleyen sen, tövbeye oturmuş olan ben

Yüreğime gelip oturur tozların senin 
Toprak tozdan korkar mı? Ayağının toprağıyım senin 

11
Yeter be artık güzeller güzeli, tatlı sevgili!
Aşkının ateşi saldı evrene ateşi

Ağzına kızgın ateşi almana ne gerek 
Kızıl yakut dudakların kor ateş senin a sevgili!

12
Erkek, kadın, yaşlı, genç görürsen birini
Gözdesi olduğundan dem vurduğu o güzel yüzlü peri

Tuttu yenimden de kendimden geçtim ben
Doğru söylemişler deliyi çarparmış peri 

13
Güzelin yüzüne bakmam helal benim
Neye baksam, güzel görünür gözüme benim

Herkesin kafasında iki göz konulmuş da
Sen resmi görüyorsun, gördüğümse ressam benim

14
Bir gece söylemek istiyorum sana gizlice
Dostlardan da yabancılardan da gizlice 

Öylesine çekeyim kendime zülfünün çevganını ki
Olmasın ondan yaka toplarının haberi

Ne yaparım ki; her günahın bir cezası var
Aşkın günahı olarak da rakiplerin sitemi var

15
Bin öpücük kondurur putatapar bir taşa
Ne zararı ne yararı dokunur o putun ona

Sen a put güzeli! Taştan değilsin, taştan daha da sertsin 
Ağzına bir öpücük verilemez bile senin

16
Kınıyordu beni biri onun yüzüne âşığım diye
Şaşkın şaşkın ne koşuyorsun kendi kanını içmeye?

Ona sor: almış terkisine tutsak gibi beni
Sorma bana: boynumda var baksana kemendi 

17
Nice söyleyeceksin: “Vazgeç sevdasından onun”
Sabırla teselli et kendini 

Söyle mıknatısa çekip götürmesin
Ne yapsın zavallı saman parçası?

18
Kıskanırım o kara hırkayı ben her zaman
Sanavber gibi gümüş teni üzerinde onun her zaman

Baksana; o hırka o ten üzerinde ne safa sürüyor
Bahtsızlığıma bak; uzaklardayım ben ondan her zaman

19
Yolda görür de yakalarım dedim eteğinden senin
A ışıltılı kıskandığı Güneş’in yüzünü senin

Yakıp kavurdun bir şehri ayrılık ateşinle sen
Aşk bağında ilk tutsağın benim baksana senin

Ne olur bir göz ucuyla dön de bak bize
Kulun olurum o zaman, minnettarın olurum senin

Bir gönül adamı oradan dedi ki: “Sakın ha
Kavga çıkarma; sevmez o sesini senin

Müneccim zaten bu güzel, söze ne gerek
Bak ona sen bilir gönlünde olanı senin

20
Yazık yazık! Azardı senin sevginden payım benim hep
Geldin de silip götürdün o azarları sen hep
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SA’DÎ-Yİ ŞİRAZÎ’NİN KITALARI

Prof. Dr.
Nimet YILDIRIM

Yazar
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WindEurope tarafından hazırlanan ‘Realist Beklenti 
Senaryosu’ndan derlediği bilgilere göre, Avrupa ülke-
lerinin iklim değişikliği ile mücadele planları ve ulusal 
politikaları çerçevesinde rüzgar enerjisi kurulu gücünü 
2026’ya kadar her yıl ortalama 23,1 gigavat artırması 
gerekiyor.

2026’ya kadar rüzgarda ilave edilecek kapasitenin yüzde 
76’sını karasal rüzgar santralleri, kalan kısmını da yüzer 
ve sabit deniz üstü (offshore) santraller oluşturacak.

Bu dönemde en fazla kurulumu Almanya’nın 
gerçekleştirmesi bekleniyor. Almanya’nın 2022-2026 
döneminde 25,1 gigavat kurulu gücü elektrik sistem-
ine dahil etmesi beklenirken, bunun 19,7 gigavatının 
karasal rüzgar santrallerinden oluşması bekleniyor.

Birleşik Krallık’ın 15,2 gigavat kurulu rüzgar gücünü 
sistemine dahil etmesi bekleniyor, bunun 10,8 giga-
vatının deniz üstü (offshore) rüzgar santralleri olması 
öngörülüyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Pazarı Olacak

Böylelikle, Avrupa ülkelerinin 2022- 2026 döneminde 
116 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesini elektrik sistem-
ine dahil ederek, bu alanda kurulu gücünü 352 gigavata 
ulaştırması bekleniyor.

Senaryoya göre, söz konusu dönemde Fransa 12,2 giga-
vat, İspanya 10,3 gigavat ve İsveç’in 7,5 gigavat rüzgar 
gücünü sistemine dahil edeceği tahmin ediliyor.

Türkiye, AB dışındaki en büyük rüzgar pazarı
Geçen yıl 1,4 gigavat kurulu gücü sistemine dahil 
ederek 2016’daki rüzgar enerjisi kurulum rekorunu 
kıran Türkiye, geçen yıl tek türbinde 5,1 megavat kapa-
siteye ulaşarak Avrupa’nın en yüksek kapasitesine sahip 
türbinlerini kullanan ülkelerden biri oldu.

Türkiye, senaryoya göre 2026’ya kadar yaklaşık 6 giga-
vat kurulu gücü sistemine dahil ederek AB üyesi olma-
yan en büyük rüzgar enerjisi pazarı haline gelecek.

Avrupa’da rüzgar enerjisi hız kesmeyecek
Avrupa ülkelerinin 2022- 2026 yıllarında 116 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesini elektrik sistemine 

dahil ederek, bu alanda kurulu gücünü 352 gigavata ulaştırması bekleniyor.
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Küresel iklim krizi sebebiyle son 
zamanlarda karşımıza doğa bil-
imleri ile doğrudan ilintili bazı 
kavramlar sıkça çıkmaktadır. 
Fakat bu kavramların okuyucular 
ve/veya dinleyiciler için neler if-
ade ettiğinin ya da ifade edilen ka-
vramın hedef kitlede nasıl tezahür 
edildiğinin, her kavramda olduğu 
gibi maalesef eksik bilinmektedir. 
Bilindiği üzere iletişimde gön-
dericinin alıcıya aktardığı duygu, 
düşünce, istek ve mesajlar ‘ileti’ 
olarak adlandırılmakta ve bilimsel 
iletinin gücü de aktarılan kavram 
ve olguların kişinin kullandığı dil 
ve iletiyi canlandırma gücü ile 
doğru orantılıdır. En azından tar-
ihsel deneyimlerimiz bunu ortaya 
koymaktadır. 

Doğa hakkında yapılan aktarım-
larda bazı kavramlar yabancı 
dillerden doğrudan alındığı için 
kavram daha önce dinleyicinin 
zihninde iyi canlandırılamamış 
yani sağlam temellere otur-
mamışsa ya yanlış anlaşılmaları 
ya da -en kötüsü- kavramdan ya-
bancılaşmaya ve önemsiz atfedil-
mesine sebep verebilir. Peki, doğa 
hakkında konuşurken en çok 
bahsi geçen bazı kavramlar hak-
kında konuşalım; örneğin ‘Ekolo-
ji’. Sizce ekoloji nedir? Okumaya 
devam etmeden önce, bu kavram 
hakkında kısaca bir düşünelim 
mi?

‘Oikos’ Yunanca’da ‘ev’ anlamı-
na gelmekte, ‘logia’ kelime-
si ise yine Yunanca’da kelime 
sonuna eklenen bir son ektir ve 

eklendiği kelime ile bağlantılı 
olarak ‘konuşma, çalışma, bilgi, 
bilim’ anlamlarını ilaveten katar. 
Bu iki kelime parçasında, ‘Ekolo-
ji’ kelimesini oluşturan unsurları 
görmekteyiz “Oikos” ve “-logia”. 
‘Oikos’ kelimesi “ev” anlamına 
geldiğine göre, “Oikos-logia” if-
adesinin, zihnimizde oluşturacağı 
anlam ev ile ilgili bilgi veya bilim 
olmalıdır. Burada ‘ev’ olarak tabir 
edilen yer sizce neresi olabilir? 
Evet, doğru tahmin ettiniz, tabi 
ki de Dünya; yani hepimizin, yani 
tüm canlı türlerinin ve bireylerin-
in ortak evi olan dünyamız. 

Dünyada yaşayan canlıların bir-
birleri ve çevreyle olan ilişkilerini 
inceleyen, bu ilişkiler ağı üzer-
indeki perdeyi kaldırmak için 
çalışan ve çıkarımlarda bulunan 
bir bilim dalıdır ekoloji. Bu ka-
vram üzerinde düşünürken ken-
dimizi de bu evin dışında bırak-
mak pek de mantıklı değildir, biz 
de bu evin bir üyesiyiz ve evimizi 
etkileyecek her türlü faktörden et-
kilendik, etkileniyoruz ve gelece-
kte daha da fazla etkileneceğimiz 
kaçınılmazdır. Bizim üzerimize 
düşen, kendi evimize yabancı 
kalmamak bilimsel bakış açımızı 
felsefi altyapılar ile güçlendirmek 
ve durum hakkında tespitlerde 
bulunup muhtemel etkilere karşı 
çözüm önerileri sunmaktır. 

Her nerede olursak olalım, 
evimizde hissetmek emin olun 
tüm canlılar için mutluluk kay-
nağıdır. 

Eko ya da Oikos: Evimiz, Güzel Evimiz

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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İnsan kaynakları ve bilişim şirketi Rasyotek’in Yönetim 
Kurulu Başkanı Haldun Pak, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, ekonominin sağlıklı ilerleyebilmesi için 
sistemde bulunan çarkların ve dişlilerin senkronize 
olarak uyum içinde çalışması gerektiğini, bu çarkların 
en önemlilerinin başında ise iş gücü piyasası ve istih-
damın geldiğini söyledi.

İstihdam için hayata geçirilen dönemsel veya kalıcı 
teşviklerin önemine işaret eden Pak, Türkiye’nin de bu 
konuda çok önemli destekler verdiğini ifade etti.

Pak, özellikle salgın döneminde işletmelere sunulan 
istihdam teşviklerinin adeta can suyu olduğunu ifade 
ederek, şunları kaydetti:

“2022’ye geldiğimizde ise işletmelere Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) tarafından sağlanan önemli teşvikler 
devam ediyor. Bunlar arasında; 5 puanlık indirim 
sağlayan 5510 teşviki, kadınların ve gençlerin iş gücüne 
katılımını ve istihdamını artırmaya yönelik 6111 teşvi-
ki, bilişim ve imalat sektöründe kayıt dışı çalışmanın 
önüne geçen ve istihdamı artırmaya yönelik önemli bir 
teşvik olan 17103, diğer hizmet sektörü için ilave isti-
hdam sağlanması adına sunulan 27103 teşviki, engelli 
sigortalı istihdamına yönelik 14857 teşviki gibi önemli 
destek mekanizmaları bulunuyor.”

SGK teşviklerinin yanı sıra İŞKUR tarafından sunulan 
İşbaşı Eğitim Programı teşvikinin de büyük önem arz 
ettiğini vurgulayan Pak, SGK tarafından 2020’de işlet-
melere sağlanan teşvik desteğinin 45,8 milyar TL’ye ul-
aştığını ve henüz 2021 rakamlarının açıklanmadığını 
bildirdi.

Pak, “Bu yıl da işletmelere yoğun desteğin süreceğini 
ve istihdam alanında verilen teşviklerin 50 milyar lirayı 
rahat bir şekilde aşacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

SGK’nin istihdam desteklerinin bu yıl
50 milyar lirayı aşması bekleniyor

Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Pak, SGK tarafından işletmelere sunulan 
desteklerin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu yıl istihdam alanında verilen 
teşviklerin 50 milyar lirayı rahat bir şekilde aşacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

“2022 teşvikler yılı olacak”

Haldun Pak, devlet teşviklerinin özel amaçları olmakla 
birlikte nihayetinde ülkenin refah seviyesinin artırıl-
masının hedeflendiğini belirterek, teşviklerin ülke 
ekonomisine, sanayiye, ekonomik kalkınmaya, rekabet 
gücünü artırmaya, bölgeler arası sosyoekonomik den-
geyi sağlamaya katkısına işaret etti.

Pak, 2022’nin “teşvikler yılı” olacağını ifade ederek, “Bu 
yıl hem istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerin zarar 
görmemesi hem de işverenlerin ekonomik büyümeye 
katkı sağlayabilmeleri açısından SGK ve İŞKUR teş-
vikleri işletmelere can simidi olacaktır.” dedi.

“Tüm özel sektör için önemli teşvikler yürürlükte”
Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Pak, 2022’de özel 
sektör işverenlerinin tümü için büyük önem taşıyan 
teşviklerin yürürlükte olduğunu belirterek, imalat ve 
bilişim sektörleri başta olmak üzere ihracat yapan tüm 
şirketler için özel olarak büyük avantajlar sağlandığını 
kaydetti.

Pak, “İŞKUR tarafından düzenlenen özel bir projeyle 
de geleceğin mesleklerinde açılacak İşbaşı Eğitim Pro-
gramları (İEP) programlarında 18-29 yaş aralığında-
ki katılımcılar için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı 
düzenlenebilecek.” dedi.



SİMGE DERGİ 23

Değerli arkadaşlarım,
Atatürk’ün ebediyete intikali ile başlayan 
Karşı Devrim Demokrat Parti iktidarıyla 
birlikte hız kazandı. Turgut Özal ile teslimi-
yet sürecine geçildi Gümrük birliği ve 1999 
yılında başlayan AB ilişkileri ile Batı’nın 
talepleri doğrultusunda hareket, AKP’nin 
iktidara gelmesi ve Batı’nın hedefleri ile 
AKP’nin çıkarlarının örtüşmesiyle Türkiye 
Cumhuriyetinin tasfiye süreci başlatıldı.
AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan bu 
sürecin adını, önce “Kürt Açılımı”, son-
ra “Demokratik Açılım”, daha sonra da 
“Milli Birlik ve Huzur Açılımı” olarak 
değiştiriyordu. Türk” yerine “Türkiyeli-
lik”, “Türk ulusu” yerine “Türkiye ulusu” 
kavramının kullanılması,”Türkiyelilik” üst 
kimliği çerçevesinde Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşlığının esas alınması kara-
rlıştırılıyor ve açıklanıyor TV’lerde düzen-
lenen saçma sapan programlarla halka 
kabul ettirilmeye çalışılıyordu.
Siyasi Kürtçülüğe verilen imtiyazlar, PKK 
ile yapılan görüşmeler sonucunda, Türkler-
in Cumhuriyet ile elde ettiği hakların PKK 
ile paylaştırılarak, “Türksüz Anadolu” 
sürecinin başlatılması için, “Çözüm Süre-
ci”, “Demokratikleşme” bildirileri, Türk 
ordusunun tasfiye edilmesi için hazırlanan 
“Kumpas davaları”, “Oslo süreci”, “Türksüz 
ve Atatürksüz Anayasa”nın görüşüldüğü 
günleri hep beraber izledik ve ülkemiz 
aleyhine yapılan tüm faaliyetlere şiddetle 
tepki koyduk. 

İşler öylesine zıvanadan çıktı ki tıpkı is-
tiklal Savaşı sırasında Osmanlı meclisinin 
“Yunanlılara direnişi engellemek” için gön-
derdiği “Heyeti Nasiha”nın tıpa tıp aynısı, 
“Akil Adamlar” tiyatrosunu bile izledik. Ne 
kadar Türklük şuurunu kaybetmiş paragöz 
varsa bu heyetlerde yer aldılar ve insan-
larımızı PKK’ya hoş görü göstermeye ikna 
için toplantılar yaptılar. Her gün yeni yeni 
ihanetler izledik. “Çözüm Apodur” veya 
“Çözüm İmralıdır” diyen bakanlar veya 

AKP Genel Başkan Yardımcıları gördük. 
“İmralı Mutabakatı”, “Yeni Türkiye”” vd 
her gün yeni bir senaryo ile halkın algısıyla 
oynandı ve Türk vatanını yok etmek için 
elden gelen ne varsa yapıldı. 
AKP’nin 7 Haziran 2015 tarihinde al-
dıkları yenilgiye kadar 10 yıl devam eden 
politikaları sırasında yaptıkları, arada bir 
geçmişte söylediklerini çağrıştıran ifade-
leri kullanmaları sebebiyle aynı zamanda 
yapacaklarının teminatı ve işareti old-
uğu için yaşanılanları unutmuyor hepsini 
hafızamızda önemle saklıyoruz. 2005’den 
itibaren Kürt Sorunu ile başlayan ve “Eşit 
vatandaşlığın olduğu” bir ülkede sorunun 
ne olduğunu bir türlü açıklayamayan daha 
sonraki “Demokratikleşme”, veya “Çözüm 
süreci” derken bir türlü söyleyemedikleri, 
sonrasında bolca dillendirdikleri asıl me-
selenin “Anayasanın değiştirilmesi dahi 
teklif edilemeyecek “ilk dört maddesinin 
değiştirilmesi” ile ilgili olduğu, asıl mese-
lenin Türk Milletinin Türkiye Cumhuri-
yetinin kurucusu olması sebebiyle elde 
ettiği hakların, Türksüz ve çok dilli bir 
Anayasa ile etnik ve dini taassup ile pay-
laştırılması olduğu ortaya çıkıyordu. 

Bunu sağlamak içinde “Türksüz ve çok 
dilli bir Anayasa yapılması” isteği sürek-
li yineleniyordu. Bu istek aslında o yıl-
larda sıkça “Kandil” dedikleri ve sık 
sık HDP’yi heyet olarak gönderdikleri 
PKK’nın esasta ABD’nin görüşleriydi. 
Çünkü ABD PKK’nın kurucusu Öcalan ile 
görüşerek bir takım metinler hazırlıyor tu-
tanaklardan anlaşıldığına göre bu metinler 
Öcalan ile Başbakan yardımcıları arasında 
görüşülüyor politikalar buna göre belir-
leniyordu!

...

“HERKESİN KENDİ KİMLİĞİYLE VE KENDİSİ OLARAK EŞİT ŞEKİLDE TOPLUMSAL,
KAMUSAL VE SİYASAL YAŞAMA KATILDIĞI BİR SİSTEM”NE DEMEK?

TÜRK DÜŞMANLIĞINA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ DÜŞMANLIĞINA,
ULUS DEVLET DÜŞMANLIĞINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ. (Bölüm-1)

Taner ÜNAL
Yazar

BAKIŞ AÇISI

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Hayalini gerçekleştirip memleketine kurduğu fabrikayla 
10 ülkeye ihracat yapıyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde medikal ürünler üreten fabrika kuran Levent Atmaca, 
10’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olduk-
tan sonra pazarlama sektörüne girerek iş hayatına atılan 
Atmaca, 2004 yılında İstanbul’da medikal ürünler üret-
en bir atölye kurdu.

Doğup büyüdüğü Merzifon’a vefa borcunu ödemek için 
geçen yıl Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin metrekare 
alanda fabrika kuran Atmaca, büyük çoğunluğu kadın 
olan 25 kişiye de istihdam sağladı.

Atmaca, fabrikasında ürettiği steril örtü, önlük ve 
cerrahi setlerden oluşan medikal ürünleri aralarında 
Yunanistan, İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya’nın da 
bulunduğu 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyor.

Kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda sürek-
li ilerlediğini dile getiren Atmaca, “Memleketimi çok 
seviyorum. 2021 yılının eylül ayında Allah nasip etti, 
Merzifon’da kendi işimizi yapıp ihracata başladık. İstan-
bul’da da üretimimiz devam ediyor ama yoğun şekilde 
Merzifon’dayız. İnşallah 2022 yılının sonunda üretime 
tamamen Merzifon’da devam edeceğiz. 25 Merzifon’da, 
16 da İstanbul’da çalışanımız var.” dedi.

Üretimlerinin yüzde 80’e yakınını yurt dışına gönder-
diklerini vurgulayan Atmaca, “Afrika ülkeleri yoğun 

şekilde ürün talebinde bulunuyor, Avrupa’ya da gön-
deriyoruz. Memleketinden ihracat yapmak çok güzel 
bir duygu.” ifadesini kullandı.

İlerleyen süreçte iş hacmini artırarak daha çok istih-
dam sağlamayı hedeflediğine işaret eden Atmaca, “He-
defimiz 10 bin metrekare daha yer alıp üretim miktarını 
artırmak. Şu anda ayda 100 bin parça üretim yapıyoruz. 
Bu işe başlarken hedefimiz 600 bin parça üretim yap-
maktı. Hedefimizin gerisindeyiz.” diye konuştu.

Atmaca, açtığı fabrika sayesinde istihdam edilen kadın-
ların kendi ayakları üzerinde durabildiğini görmekten 
gurur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Emekli öğretmen çocuğuyum. Annemev hanımıy-
dı. Annemin çektiği sıkıntıları bildiğim için kadınları 
kalkındırmanın önemine çok fazla inanıyorum. Eğer 
kadınları kalkındırırsak, o şehrin de kalkınacağı-
na inanıyorum. Bizim işimiz bayanların çalışmasına 
müsait bir iş. Erkeklerden ziyade bayanların daha iyi 
yaptığı bir iş. Fabrikamızda 2 erkek personel var, diğer-
leri hep bayan. Sağladığımız iş olanağıyla kadınlar aile 
ekonomilerine katkı sağlıyor, bu sayede öz güvenleri 
artıyor.”
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EKONOMİMİZİN ÖNEMLİ PARTNERİ RUSYA; BİZE DOST MU?
YOKSA GİZLİ DÜŞMANIMIZ MI?

Ülkemizle-Rusya ilişkileri; Çarlık Rusya’sından 
günümüze kadar tarihi bir derinliğe sahip olmuş, 
ancak her zaman çatışmayı barındırmıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu ve Çarlık Rusya’sı birçok defa savaş-
ta karşı karşıya geldiler. 

İki ülke, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı sırasında iyi ve 
kabul edilebilir ikili ve detant bir ilişki düzeyine sa-
hiptiler. Ancak o dönemde bile iki ülke arasındaki 
bu ilişkilere kuşkuyla bakılmıştır. 

Çünkü Rusya’nın ülkemiz üzerinden Çarlık 
Rusya’ya döneminden başlayan sıcak denizlere 
inme hayali ülkemizi daima rahatsız etmiştir
2. Dünya Savaşından sonra, Sovyetler Birliği, Doğu 
Anadolu’da topraklarımız üzerinde hak iddia et-
miştir.

Rusya; Türkiye’nin boğazlar üzerindeki egemen-
liğinden daima şikayetçi olmuştur.

Ankara, 1952 yılında Kuzey Atlantik Paktı Ant-
laşması Teşkilatına (NATO) katıldı. Türkiye Sovy-
etler Birliği Döneminde yani soğuk savaş boyunca 
NATO’nun güney Kanadında jeopolitik yönden 
stratejik emniyeti sağlanmış oldu.

Fakat Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 
Türkiye ve Rusya; bazılarının “Kafkaslar ve Orta 
Asya için büyük yeni oyun “olarak adlandırdıkları 
bir rekabet içine girdiler.

Kırım Tatarları, Çerkezler, Nogaylar (Kuzey Kaf-
kasya bölgesinde yaşayan Türk Kökenliler) ve 
küçülen Osmanlı İmparatorluğunun diğer halkları; 
Rusya’nın 18. Ve 19.yüzyıllardaki ilerleyişleri ned-
eniyle atalarının topraklarını terk etmek zorunda 
kaldılar. Anadolu’da yeni istikrar bulan bu halklar; 
Türkiye-Rusya ilişkilerinin şekillenmesinde etkili 
oldular.

Putin ve Erdoğan’ın siyaset yapma biçimleri 
açısından birbirlerine benzerlik ve uyum yönünden 
sergiledikleri fotoğraf; iyi gözükse de ama maalesef 
Rusya’nın güvensiz oluşu Zaman zaman da ken-
disinin bu konudaki rahatsızlığını göstermek-
ten çekinmemiştir. Fakat bugün iki ülke arasında 
gelişen ilişkileri ekonomi yönünden değerlendird-
iğimizde ülkeler arasındaki ticari grafiğin seyri 
şimdilik olumlu seyretmektedir.

İki Liderin kurdukları ilişkilerin karşılıklı çıkar ve 
menfaate dayalı rasyonel bir uyum sağladıkları da 
bir gerçektir.

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler oldukça aktif 
ve pozitif seyretmektedir. Buna örnek olarak da 
aralarındaki ticari hacminin yıllık 30 miyar dolara 
dayandığını gösterebiliriz.

İki ülke arasında ticari ilişkiler küçümsenemeyecek 
boyutlara ulaşmış bu ticari hacim önümüzdeki yıl-
larda 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflenmiştir.
Genel olarak ikili ticaret hacminin yaklaşık yüzde 
80’i Rusya’nın lehinde olsa da makul fiyatlı her şey 
dahil tatil köylerini seven Ruslar için Ankara ha-
len ana tatil destinasyonu olduğundan, Türkiye bu 
açığı hizmet ve inşaat sektörleriyle kapatmaktadır.
2019 yıllarında Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı 7 
milyona ulaştı. Bu turizm kriterlerinde hatırı sayılır 
bir rakamdır. Türkiye olarak müteahhitlerimiz şim-
diye kadar Rusya’da 75 miyar dolarlık iş yapmış bu-
lunmaktadır.

Türkiye aynı zamanda Rusya’nın doğal gazının 
boru hatlarına da ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki 
en yeni ortak girişim, Rusya ile Türkiye’yi Karad-
eniz’in altında 930 kilometrelik iki açık deniz boru 
hattıyla birbirine bağlayan 2020 yılında da açılışı 
yapılan Türk Akımı projesidir.

Boru hatlarından biri Türkiye’ye doğal gaz getirirk-
en diğeri de Avrupa’ya doğal gaz taşımaktadır.

Bir de iki ülke arasında stratejik değerde bir başka 
iş birliği alanı söz konusu. o da toplam maliyeti 20 
miyar dolar olarak tahmin edilen Ak kuyu Nükleer 
Santralidir. Santralin ilk reaktörünün 2023yılında 
faaliyete geçmesi planlanmıştır.

Ancak ticari partnerimiz Rusya ile Türkiye’nin ul-
uslararası dış politikada çok ciddi kaygı verici ay-
rılıkları vardır.

Geçtiğimiz yıllarda ve halen devam eden dış politi-
kamız sürecinde Suriye ve Libya’da ulusal dış politi-
kamızda Ülkemiz Rusya ile açık ara ters düşmüştür.
Özellikle Ruslar; 
Suriye’de çok etken bir rol oynadıklarından Ülk-
enin bazı liman kentlerinde güçlü askeri, üsler kur-
muşlardır. Türkiye’nin bilhassa devam eden İdlib 
kentinde yaşayan 3,4 milyonluk insanın terörden 
....

Devamı simgedergi.com’da...

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Berkan YAŞAR

Yazar



SİMGE DERGİ 26

Simge Dergisi Heyetinden Ünye Kaymakamı
Ayhan IŞIK’a Ziyaret

Simge Dergisi imtiyaz sahibi, Uluslararası Basın 
Yayın Federasyonu Genel Başkanı Şerafettin 
ŞIVKIN ve Simge Dergisi heyeti, Ünye Kay-
makamı Ayhan IŞIK’ı makamında ziyaret etti. 
Ordu ilinin en güzide ilçelerinden olan Ünye 
hakkında bilgi alan ŞIVKIN ve ekibi, Kaymakam 
IŞIK tarafından karşılandı. Kaymakam IŞIK ve 
Simge Dergisi heyeti başta Ordu ve Ünye olmak 
üzere gündemdeki konular hakkında da karşılıklı 
istişarelerde bulundu. Başkan Şerafettin ŞIVKIN, 
kendilerine gösterilen ilgi ve alaka için başarılı 
Kaymakam Ayhan IŞIK’a teşekkür etti.

Başarılı Kaymakam Ayhan IŞIK Kimdir?

Ayhan IŞIK,1971 yılında Tekirdağ’da doğdu. 1993 
yılında Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi 
Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu 
Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim dalında 
Yüksek Lisansını tamamladı. Evli ve 2 çocuk ba-
basıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

 Kaymakam Ayhan IŞIK’ın Kariyeri

1996 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine 
başladı. Konya’nın Hadim ilçesinde Kaymakam 
Vekilliği yaptı. Sekiz ay süreyle yabancı dilini 
geliştirmek ve İngiliz Yönetim Sistemi hakkın-
da çeşitli incelemeler yapmak üzere İngiltere’de 
bulundu. 85. Dönem Kaymakamlık Kursunu 
üstün başarıyla tamamlayarak, 2000 yılında To-
kat-Sulusaray Kaymakamı olarak atandı. Son-
rasında; Bingöl- Karlıova, Kırklareli-Demirköy, 
Gümüşhane-Kelkit, Konya-Kulu ve Aydın -Ger-
mencik  İlçe Kaymakamlıkları görevlerinde bu-
lundu.

20 Ağustos 2021 Tarihli ve 31574 Sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Mülki 
İdare Amirleri Atama Kararı ile İlçemiz Kay-
makamlığına atanan Ayhan IŞIK, 10.09.2021 tar-
ihinde görevine başlamıştır.

Uluslararası Basın Yayın Federasyonu’nun yayım organı olan Simge Dergisi Heyeti,
Ünye Kaymakamı Ayhan IŞIK’ı ziyaret etti.

GÜNCEL
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PARA MI, KELİME Mİ
Yıl 1854… Kırım savaşının ilk günleri… 
Osmanlı Devleti, maddî sıkıntıda. Bu 
da yetmezmiş gibi bir de savaş başlamış. 
Âcilen para bulunması gerekiyor. Uzun 
müzakerelerden ve araştırmalardan son-
ra İngiltere’den 200 000 sterlin borç ist-
enmesine karar veriliyor. Cevdet paşa, 
Tezâkir adını verdiği günlük notlarında 
anlattığına göre, borç almak için önce-
likle gerekçe yazılacaktı. Söz konusu olan 
ekonomik kriz… Ekonomik kelimesinin 
karşılığı bellidir: İktisadî…  

Ama kriz, o güne kadar fark etmemem-
izden dolayı bilmediğimiz bir kavram. 
Keferenin parasını borç olarak alınacak-
tır ama kelimesini alma konusunda te-
reddüt vardır. Sonunda bu kelimenin 
alınmamasına karar verilir. Heyette bulu-
nanlar, Arapça ve Farsça sözlükleri önler-
ine koyarlar ve başlarlar krizin karşılığını 
aramaya. 

Osmanlı aydınlarına göre Arapça ve 
Farsça, Osmanlıcanın tamamlayıcıları 
gibi olduğundan yabancı dil olarak algıl-
anmıyordu. Yıllar yılı medreselerde Os-
manlı grameri değil de Arapça ve Farsça 
okutulmasının sebebi de buydu. Burada 
maksat Arapça ve Farsça öğretmekten 
ziyade o dillerden alınmış kelimeleri 
doğru yazmaktı. Cevdet Paşanın anlat-
tığına göre tam da horozlar öterken kriz-
in karşılığını buluyorlar: Buhran… Bu 
durum, borç para bulmaktan da öte bir 
sevince neden olur.

Cevdet Paşa böyle anlatır; kendilerini 
alınacak borç ve doğuracağı sonuçlar 
değil de, alınacak kelime ilgilendirir. 
Belki ifade edemeseler de hissetmiş ol-
malılar ki Alınana borç, zaman içinde 
ödenir ama dile giren bir kavram, bir 
kelime kalıcı olur, kimse de zahmet edip 
karşılığını aramayacağı için giderek zih-
niyet değişimine neden olabilir. 

Üstelik yeni yeni kelimelere de yol açar 
ve kimse de bunları geri istemez, üste-
lik daha da vermek ister. Aslında Türkç-
eye giren Batılı kavramlar ve sonuçları 
üzerinde bir değil birçok doktora tezi 
yapılmalıdır. Kavram kargaşasının 
başımıza açtığı belaları ve hatta aydın-

larımızı düşürdüğü çıkmazı günümüzde 
de yaşamaktayız. Mesela bir laiklik ka-
vramını bile yüz yıldır bir noktaya otur-
tamadığımızdan dolayı insanlarımız laik, 
anti-laik diye kamplara ayrılıp birbirine 
düşman olabiliyor. 

Oysaki Batıda, devlet, kilisenin egemen-
liğinden kurtulmak için savaş vermiş, 
bundan da laiklik kavramı doğmuştur. 
Bizde ise cami daima devletin egemen-
liğinde olmuştur. Bu nedenle Batılı an-
lamda bir laiklik hiçbir zaman söz konu-
su olmamıştır. Hal böyle olunca laiklik 
konusunda kafalar hep karışmıştır.
 

Osmanlı aydınının Batılı kelimeler ve ka-
vramlar karşısında direnci 1878 Berlin 
anlaşmasında kırıldı. Şöyle ki Kudüs ve 
benzeri, ilâhî dinlerce kutsal kabul edilen 
yerlerin durumunun olduğu gibi ve bu 
dinlere mensup olanlar arasında ayrım 
yapılmaksızın ortaklaşa kullanılması, bu 
durumun korunması söz konusuydu. 
Yani (status quo) statüko korunacaktı. 
Sadrazam âli Paşa ve heyeti, bu kelimenin 
karşılığını bulamadılar. Aslında bunu ar-
amak için vakit de yoktu. 

Çaresiz statüko kelimesi Türkçeye girdi. 
Bilindiği gibi, Ruslar, Yeşilköy’e kadar 
gelmişler ve Osmanlı devleti, Anadolu 
topraklarını bile parçalayan Ayastefanos 
(Yeşilköy) anlaşmasını kabul etmişti. 
Durumun ciddiyetini gören ve özellikle 
Boğazların Rusların eline geçmesinden 
korkan Fransa ve İngiltere donanmaları 
İstanbul’a gelerek, karaya asker çıkarmış, 
diğer Batılı devletleri de yanlarına alarak, 
Rusya’yı geri adım attırmış ve Ayastefanos 
anlaşmasını iptal ettirmişti. Buna karşılık 
Osmanlı Devleti, Islahat fermanını ilân 
etmiş ve Berlin anlaşmasını imzalamıştı.
 

Bu konuda Cevdet Paşanın anlattıkları 
ilginçtir. Islahat Fermanının ilânı için 
puslu bir günde Gülhane’de; Hrıstiyan ve 
Yahudi din adamları da hazır bulunur.  
Çünkü bu fermanla Osmanlı...

Devamı simgedergi.com’da...

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Durali YILMAZ

Yazar



SİMGE DERGİ 28

Türkiye’de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 
kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi
pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablo-
su’nu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 455 bin 201 
Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi 
pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti, iyileşen-
lerin sayısı 94 bin 413 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulanan-
ların oranı yüzde 85,02, birinci doz aşı yapılan-
ların oranı yüzde 92,89 oldu. Türkiye’de bugüne 
kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 344 bin 
212 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıran-
ların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, 

Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişe-
hir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük 
iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, 
Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olar-
ak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, “Hastaneye 
yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları 
önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede 
devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının 
görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatır-
latma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gere-
kir.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK
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BAKIŞ AÇISI

Son yıllarda ülkemizde unutulan insanlığı hatırlatmak 
isterim. Hemen hemen hergün kadınlara yönelik şiddet, 
tecavüz ve vahşice işlenen cinayetler ardı ardına devam 
etmektedir. Üstelik bunlar sadece kadınlarımızla sınırlı 
olmamakla birlikte çocuklara yapılan cinsel istismarlar 
ile daha da can yakan haberlerle sarsılıyoruz. Din, dil, 
ırk ayırt etmeksizin, yerli ve yabancı ülkemizde kadın-
lara ve çocuklara yönelen şiddetlerden, tecavüzlerden 
herkes maalesef nasibini almaktadır.
Ürkütücü olan gerçek ise kabul edilecek bir durum ol-
mamakla birlikte  toplumun bu kanayan yaralara duy-
arsız olunup umursanılmaması daha da üzücü bir hal 
alıyor. Fakat canilik, vahşet söz konusu olduğunda in-
sanların seslerini yükseltmesi ve geçen zaman zarfında 
unutulup üstünün kapanmasıdır. Bunlar arasında kur-
banlarını vahşice öldüren kişilerin iyi hal durumunu 
gözönünde tutularak, tahrik var diyerek daha fazla ceza 
almaları gerekirken ve haklı olma savunma mekaniz-
masını devreye sokmaktadırlar. Bir genç kız kaçırılıyor, 
tecavüze uğruyor, üstüne üstük öldürülüp yakılıyor ve 
böyle insan bile denilemeyecek müsveddeler nefes al-
maya devam ediyor.! Böyle yaşanmış vakalardan hangi 
birini sayalım. Kamuoyunun bu vahşetler karşısında 
ortalığı ayağa kaldırması gerekirken, cinsel istismara 
uğrayan, tecavüze maruz kalıp öldürülen kadınlar ve 
istismar edilen çocuklar suçlanıyor. Dillerinde de şu sö-
zler; kesin kadın suçludur, mini etek giymiştir, boşan-
mak istemiştir, insanların cevapları kim? bilir ne? Yaptı 
da boşandı, adam da öldürdü, hak etmiştir belliki.! Bun-
lar nasıl sözlerdir.! Resmen akıl tutulması.!
Peki masum çocuklar vahşice cinsel istismarlar ile karşı 
karşıya gelip tecavüzler ve cinayetlere kurban giden bir 
sürü masum insanlar. Evet soruyoruz? Bunları yaşayan 
çocuklarda mı? Suçlu. Hak ediyorlar mı? Sapık ruhlu 
şuursuzlar tarafından katledilmeyi …!
Elbetteki ne kadınlar ne çocuklar, bırakın hiçbir insan 
ve hiçbir canlı bu muameleyi hak etmez. Bu bir insan-
lık suçudur! Tecavüz insanlık suçudur! Şiddet insanlık 
suçudur! Cinsel istismar insanlık suçudur!
Ve bu insanlık suçunu işleyen ve unutan bir çağda 
yaşamaktayız. Şu an ülkemizde kadınlara ve çocuk-
lara karşı işlenilen bu suçlar konusunda devletimizin 
bir adımdan daha fazla adım atmalarını beklemek en 
büyük hakkımız olduğunu düşünmekteyim. Biliyorum 
ki şu saatten sonra gerekenler ne ise layığı ile yapıcak-
ları konusunda hiç şüphemiz yoktur. Tecavüzün ve 
cinsel istismarın, şiddetin, sosyal paylaşım sitelerinde 
normal bir durum gibi mizah konusu haline gelmesi 
de ayrıca bir olgu olarak görmüyorum. Çünkü gerçek 
olan durumların şakası dahi olamaz. Bu kadar mühim 
olan gerçeklerin normalleştirilip dalga konusu halinde 
şebeklik yapmak hiçte hoş değildir. İnsanların kaf-
asında daha doğrusu, embesil düşünenler de şu tabirle 
yanlış yapan kadına bu ceza iyidir ve bu cezada en iyi 
cinsel yollarla verilir algısı oluşmuş durumda.! Bu gibi 
düşüncelere sahip olan kişilere cevabım ise; komiklikler-
inin başkalarının gerçeği olduğunu unutuyor olma-
larıdır. Tecavüz bir şiddet durumudur ve hiçbir şey bunu 
değiştiremez. Kadınların bedenlerine değil, cinsel hak ve 
özgürlüklerine müdahale etmeden, kişiliklerine hak ve 
özgürlüklerine yapılan sapıkça bir saldırıdır. Bunu ka-
bul etmek lazım. Bir kadın istediği yerde, istediği saatte 
kanunlara göre suç teşkili oluşturmayacak şekilde iste-
diği davranışlar içerisinde olabilir. İsterse gecenin saat 
3ü olsun, tabi bazıları o saatte falan yerde ne işi varmış? 
demeye hakkınız kesinlikle yoktur. Maalesef ülke yönet-
icilerinin kadın erkek eşitliğine inanmıyorum dediği bir 
ülkede, kadının nerde? ne zaman? nerede? olması gerek-
tiğine dair kendilerini söz sahibi görmeleri kaçınılmaz 
oluyor.
Neden? Kadın cinayetleri son 7 yılda %1400 arttı? Peki 
bunun altında yatan psikoloji nedir? Niçin? Erkekler 
boşanmak isteyen eşlerini gözlerini bile kırpmadan 
öldürerek, üstüne üstük namus meselesi kelimeler-
ini tekrarlıyorlar. Boşanmış bir eşin, başka bir erkekle 
görüşmesi, yeni bir düzen ve aile kurmasına engel olup 
ve de öldürmeyi kendilerinde nasıl? Hak görüyorlar. Ay-
rıca kadınlar iş aradıklarında, işsizlik daha da zorlaşırk-

en kadınlara şiddet daha da abartılıp ağır ithamlarda bu-
lunuluyor. Örtüsüz kadınlar ya satılıktır ya da kiralıktır 
gibi söylemler toplumda daha da fazlalaşmış bir durum 
haline gelmiştir. Kadın ve erkeğin eşit olarak görülmesi 
fıtrata tersmiş ve kadınların kariyerinde sadece annelik 
olduğu düşüncesi empoze edilmesi ayrıca yanlıştır. Bun-
ların hepsinin cahillik, eğitimsizlik ve kendilerini üstün 
gören erkek müsveddelerinden başka bir şey değildir.
Burası Türkiye Cumhuriyeti Devletidir ve her bireyin 
olduğu kadar kadınlarımızın da çocuklarımızın da hak 
ve özgürlükleri mevcuttur. Susturulmaya çalışılıp, şid-
det, tecavüz, cinsel istismarla en kötüsü de cinayetle nok-
ta koymak istemelerine bir son verilmelidir. Bu suçları 
göze alıp işliyorlarsa da adaletin öngördüğü kanun mad-
delerine uygun şekilde yargılanmaları gerekir.
Kadınlar iş arayıp işsizliğin artışının yüksek olduğu 
söylenildiğin de, iş bulamayan veya işsiz aylak misali 
gezen adam sıfatındakiler, kendisinin yapması gerek-
en bir işi kadınların kabul görüldüğünü gördüğünde, 
saldırganlaşıp çözümü cinayetle taçlandırdıklarını 
kendilerinde bir marifet gibi sayabiliyorlar. Ülkemizde 
insanların artık yargıya olan güvenleri ise maalesef ki 
dibe vurmuş durumda. Bir sürü gerçek olmayan ba-
haneler üretilerek misal verilecek olursa; üvey kızına 
saldıran adam, kızın ruh sağlığı bozulmuş raporuyla 
ceza indirimi alıyor, tecavüz ederken erkek henüz te-
cavüzü gerçekleştiremediği içinde yarım kaldı indiri-
mi alıyor.! Adalet bunların hangisinde var soruyoruz? 
Kısacası adalet tecavüzcüye indirim yapmak için büyük 
bir gayretle yol alıyor ve böyle bir adalet anlayışıyla te-
cavüzün,  kadın cinayetlerinin, çocuklara cinsel istis-
marın önüne nasıl geçilebilir ki?!
Maalesef ki elimizden başka bir şey gelmiyor. İnsanlar 
seslerini duyurmak için ellerinden gelenleri yapıyorlar, 
yazıyorlar, sosyal paylaşım sitelerinde videolarla sesler-
ini duyurmak isteyen bir dünya mağdur insanlar, ses-
imize ses verin sloganlarıyla imdat çağrısında bulunuy-
orlar. Fakat hergün ülkemizde artan kadın cinayetlerini, 
kadınlara ve çocuklara yapılan cinsel istismarlar, tecavü-
zler kısacası bu mobing psikolojik teröre son verilmesi 
gerekiyor. Oysaki yargılama gerektiği gibi yapılmalıdır 
ki daha da kurban vermemiş ve bu suçları işlemek istey-
enlere de ibret olması gerektiğini düşünmekteyim.
Sizlerinde hatırlayacağınızı düşündüğüm bir hadise de 
şöyle gerçekleşmiştir. Ülkemizde görev yapan  30 yıllık 
bir hakimin bile eşine şiddet uyguladığı için suçlanmış 
ve ardından mahkemede 5 kez tedbir kararı verilmesine 
rağmen, hakim durdurulamayınca evden uzaklaştırıl-
masına ve silahını teslim etme kararı alınıyor. Fakat 
hakim ne evden çıkıyor, ne eşini eve alıyor ne de silahını 
devletin polisine teslim ediyor.
Düşünün; hakim duruma hakim olmuş ve hukuk 
umurunda olmuyor. Demek ki bu iş tahsilli olmak-
la çözülemeyen, cahilliğin diplomasıyla sergilenen bu 
durum, ailenin ileri gelen bir şiddetin kendi ailesine 
maledip devam ettirilmesi gerçeğidir. 30 yıllık hakim 
olması yargılanmayacağı yada suç işlemeyeceği anlamı-
na gelmemelidir. İnsanların böyle yaşanmış durumlar-
da yaptıkları yorumlar ise kadını korumak değil, erkeği 
süründürmekmiş diye klavye delikanlılığı yapanlarla 
dolup taşmaktadır.
Oysa ki  25 Kasım tarihi kadına yönelik şiddete karşı 
Uluslararası Mücadele Günü (İnternational Day For the 
Elimination of Violence Against Women) 1999 yılında 
kadınlara yönelik şiddetlere karşı toplumda farkındalık 
yapmak amacıyla bu genel kurul kararı ile ilan edilen bir 
gündür. Fakat bırakın bizim ülkemizde bugünün tarihi-
ni geçin, hemen hemen hergün saniyede onlarca kadına 
şiddet, tecavüz, cinayetler ve de çocuklara yapılan istis-
marlar daha da artmaktadır.
Son olarak kadınlara ve çocuklara yapılan bu insanlık 
suçunu, mücadele edilerek değilde gerekenlerin ku-
rum, kuruluş ve ilgili sektörlerin işbirliği mekanizması 
ile güçlendirme yapılması bu insanlık suçunu sıradan-
laştırmadan, büyük bir hassasiyetle çözüme ulaştırıl-
masını yasal düzenlemeler çerçevesinde öngörülmesini 
düşünmekteyim.

TÜRKİYEDE DUYARSIZLIĞIN ADI KADIN VE ÇOCUK OLMAK.!

Handan ZALOĞLU
Yazar
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KUVAYIMİLLİYE
1914 yılından beri devam eden Birinci 
Dünya Savaşı,1918 yılına gelindiğinde,Os-
manlı Devleti’nin ve müttefiklerinin ye-
nilgisi ile sonuçlandı.Ahmet İzzet Paşa 
başkanlığında yeni bir hükümet ku-
rularak Wilson İlkeleri doğrultusun-
da imzalanacak bir ateşkes istenir. Yeni 
hükümetin temsilcisi olan Rauf(Orbay) 
Bey’in başkanlığında bir heyet ile,İtilaf 
Devletleri’ni temsil eden İngiliz Amiral 
Calthorpe başkanlığındaki bir heyet,Limni 
Adası’ndaki Mondros Limanı’nda Agam-
emnon Zırhlısında bir anlaşma imzalar.
Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalan-
masıyla birlikte Osmanlı,askeri,ekonomik 
ve egemenlikler bakımından oldukça kısıt-
lanmış bir devlet konumuna düştü.Boğa-
zlar İtilaf Devletleri’ne açılacak,Karaden-
iz’e girişler serbest olacak ve denetimi İtilaf 
Devletleri’ne bırakılacaktı.Bu da Anadolu 
Rumeli bağlantısının kopmuş olması de-
mekti.Güvenliğini tehlikeli gördüğü yerl-
eri işgal edebilir olması ,tüm işgaller için 
hukuku dayanak oluşturmaktaydı (7.mad-
de) Vilayeti Sitte denilen,altı doğu ilinde 
herhangi bir karışıklık çıkması halinde 
buralar da işgal edilebilecekti.(24.madde) 
Buralar,Erzurum,Van,Bitlis,Sivas,Elazığ ve 
Diyarbakır illeridir.Bu madde ile Doğu’da 
bir Ermeni Devleti kurulması planlanmak-
tadır.Tüm ulaşım ve haberleşme ağının İti-
laf Devletleri’ne bırakılması,olası bir toplu 
direnişin önlenmek istendiğinin gösterge-
sidir.Klikya dolaylarında karışıklık çık-
ması halinde buralar da işgal edilebilece-
ktir.Sınırları belli olmayan bu bölge için 
de böyle bir madde eklenmiş olması ile 
egemenlik iyice kısıtlanmış olmaktaydı.  
Tüm ordu terhis edilip silahlar İtilaf Dev-
letleri’ne teslim edilecek,ordu polis-jandar-
ma gibi kolluk kuvvetleri konumuna indir-
genecek olması işgalleri kolaylaşlaştıracak 
adımın atılırken karşı koymanın da müm-
kün olmayacak duruma gelinmesi demek-
ti.Osmanlı Devleti elindeki tüm savaş es-
irlerini serbest bırakacak fakat aynı durum 
İtilaf Devletleri için söz konusu olmaya-
caktı.Kaskasya’daki Osmanlı Birlikleri dahi 
dağıtılacaktıı.Tüm liman ve tersaneler,tüm 
Toros Tünelleri ve demiryolu ağı,tüm ih-
tiyaç fazlası kömür ve akaryakıt İtilaf 
Devletleri’ne verilecekti.Bu maddeler de 
ekonomiyi bitirmek amacıyla uygulamaya 
konmuş olup sonuç olarak Osmanlı Dev-

leti fiilen ortadan kaldırılmış olmaktad
ır.                                                                                                                                                              

gösterir. Böylece Adana ve çevresi ile 
Hatay Dörtyol ilçesinde silahlı ilk halk 
direnişi ortaya çıkmış olur (19 Aralık 1918 
) Anadolu toprakları hızla işgal edilmeye 
başlanmışken halk da bu işgallere karşı 
kendi savunmasını geliştirerek en azından 
kendilerindenden sayı ve güç  ve sayı olarak 
üstün olan düşmanı,savunma savaşlarıyla 
gücünü kırmak,yeni saldırılara karşı Mon-
dros Antlaşması’nın hükümlerini uygula-
maya koyan İtilaf Devletleri,anlaşmanın 
7.maddesini kendi çıkarları doğrultusun-
da yorumlamış ve Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerini işgal etmeye başlamıştı.Yedinci 
maddede, İtilaf Devletleri güvenliklerini 
tehdit eden  bir durum karşısında her-
hangi bir stratejik noktayı işgal etme hak-
kına sahipti.  İngilizler hemen Musul’a gir-
erek işgallere başlar.İskenderun ile devam 
eder.Fransa  Adana ve çevresi,İtalya ve 
Yunanistan kendilerine vadedilen yerleri 
ele geçirmek için harakete geçer.13 Kasım 
1918’de Çanakkale İstanbul’a İstanbul’a 
girmeyi başaramayan İtilaf Devletleri do-
nanması İstanbul’a gelerek Dolmabahçe 
Sarayı önlerinde demir atar.Böylece Os-
manlı Devleti’nin başkenti de fiilen işgal 
edilmiş olmaktadır.İstanbul Hükümeti 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı olum-
lu karşılarken 13 Kasım 1918’de,İskend-
erun’un işgal edilmesinden bir gün sonra 
Mustafa Kemal İstanbul’a çağrıldığında 
İtilaf Devletleri’nin donanmasını görür ve 
şu tarihi sözünü eder : GELDİKLERİ GİBİ 
GİDERLER !     
Halkın büyük çoğunluğu işgaller karşısın-
da tepkisiz kalan hükümet yüzünden ken-
di tedbirlerini almaya başlar.Boğazlarda 
donanma toplarının namluları resmi ku-
rumların üzerine çevrilmiş,en ufak bir 
harekette çıkarlarını zedeleyen bir durum-
da karşılık vermek üzere beklemekteydi.
Fransızlar Çukurova’ya doğru ilerlemeye 
devam ederken,kendi bölgelerine Erme-
nilerin yerleştirileceği haberini alan yöre 
halkı hemen harekete geçerek büyük bir 
direniş...

Devamı simgedergi.com’da...

Dilek SANHAL
Yazar
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MEDYATİKLEŞEN TIP VE MESLEK İTİBARI
Değerli Simge dergi okuyucuları, ülkem-
izde son yıllarda yazılı ve görsel medy-
ada giderek artan oranda tıp doktor-
larının konuk olduğu programlar, yayınlar 
görüyoruz.  Birkaç televizyon özellikle sa-
bah kuşaklarında doktor konuklar davet 
ediyor. Sosyal medya eksik kalmıyor. On-
binlerce takipçili doktor hesapları çeşit-
li konularda yorum yapıyorlar.  Sokağa 
çıkıyoruz, özel hastaneler bilboard’ları 
süslemiş yeni başlayan doktorlarının 
reklamlarını yapıyorlar.  

 Pandemi nedeniyle ülkemizde tıp 
doktorlarının kıymeti şüphesiz daha fa-
zla anlaşıldı ancak mesleğimin rating ve 
reklam kaygısına alet edilmesi beni bir 
miktar üzüyor doğrusu.  Çoğu mesle-
ktaşım gibi ben de çeşitli görsel medya 
kuruluşları tarafından televizyon pro-
gramlarına davet edildim, birkaç tanesine 
katıldım da. Mesleğim yada branşım ile il-
gili toplum sağlığını ilgilendiren konularda 
bilgi vermenin bir nevi vazife olduğunun 
bilincinde olarak katıldım ama.  Bilin-
mesi gereken bir husus var;  televizyon 
kanalından bir sabah programına katıl-
ması için arandığında genellikle doktorun 
kendisinden o programa katılması için bir 
ücret ödemesi istenir.  Doktor kendisi ba-
zen bir anı olsun diye ancak çoğunlukla da 
kendi reklamı için o ücreti ödeyerek o pro-
grama katılır ve sosyal medyasında paylaş-
mak üzere o programın yayın hakkını da 
satın almış olur.  Programlar yayına çıkart-
acak doktor bulmakta pek zorluk yaşama-
zlar haliyle.  Bazı doktor arkadaşlar bu 
durumu çok severler. Yeterince medyatik 
olduklarında artık kanallar para karşılığı 
olmadan da çıkartmaya başlarlar, takipçil-
eri artar, muayene ücretleri astronomik se-
viyelere ulaşır.  Bir doktorun kendi branşı 
ile ilgili söyleyebileceği söz ve bahsedeceği 
konular kısıtlıdır, dolayısıyla bir süre son-
ra daldan dala atlamaya , başka branşlar ve 
hastalıklar ile ilgili konuşmaya başlarlar. 
Örnekleri çoktur bunun. 

 Hiç bilboard’larda tesisimize 
yeni bir mimar başladı şeklinde bir afiş 
gördüğünüzü hatırlıyor musunuz?  Ama bir 
özel hastaneye yeni bir doktor başladığın-
da o bölgedeki bilboard’lara hemen o 
doktorun resimleri asılır.  Zaten afişlerde 

ancak sanatçıları , politikacıları bir de 
nedense biz doktorları görürsünüz.  Bu 
durumun mesleğimin itibarını bir miktar 
zedelediğini düşünüyorum.  Bizler tabii ki 
hayatımızı bu meslekten kazanan bir gru-
buz ancak hastanelerin gelirlerini arttır-
mak amacıyla doktorlarını bilboard’larda 
afişe etmeleri, doktorların sabah program-
larında kendi reklamlarını yapmaları bana 
çok uygunsuz geliyor.  Gelişmiş ülkelerde 
benzer bir durum var mıdır bilemiyorum.  
Dr Oz gibi Amerikan yapımı televizyon 
şovlarına denk gelmişizdir mutlaka ancak 
her sabah 3-5 televizyon kanalında doktor 
konuk çıkartan ve hatta onlara ekranda 
çiftetelli oynatan başka bir ülke olduğunu 
da sanmıyorum.  

 Bir hekimin kendi reklamını yap-
ması ve yanıltıcı bilgiler vermesi mesleki 
etik kurallarına tümüyle aykırıdır. Bir tel-
evizyon programında yada yazılı medya 
aracılığıyla yaptığı işi genel hatları ile an-
latabilir, bahsettiği hastalığın genel seyri ve 
tedavi seçenekleri ile ilgili genel bilgiler ver-
ebilir ancak kendi gerçekleştirdiği vakal-
arı yada çalıştığı hastane/muayenehane 
gibi bilgileri paylaşarak içinde bulunduğu 
durumu kendi reklamına dönüştüremez. 
Bunun dışında her türlü reklam ve özellikle 
sosyal medya paylaşımları mesleğimiz-
in onurunu ve saygınlığını gölgelemekte, 
hasta-doktor güvenini sarsmaktadır.  Hek-
im platformlarında bizlerde yaptığımız 
özellikli vakalarımızı hastalarımızın izni 
ile paylaşıyoruz ve bu vakalardan hepimiz 
mesleki anlamda istifade ediyoruz elbette 
ama hastaların takipçilerimiz olduğu sosy-
al medya platformlarında hastaların izni-
yle bile olsa onların özel görüntülerinin 
, ameliyat öncesi sonrası fotoğraflarının 
paylaşılmasının tümüyle reklam amaçlı 
olduğunu ve mesleğimizin ciddiyeti ve 
saygınlığını zayıflattığını düşünüyorum.  
Medya tabii ki arz talep dengesi üzerine 
çalışır, doktorların ratingi olduğu müd-
detçe ileri derece saçma mucize doktor 
dizileri, sabah kuşaklarında göbek atan 
doktorlar , film yıldızı gibi süslü püslü dok-
torların süslediği reklam panoları görmeye 
devam edeceğiz maalesef.  Sağlıcakla kalın 
değerli okurlar. 

Doç Dr. 
Ali CEVAT TANALP

Yazar

BAKIŞ AÇISI
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Ege Üniversitesinde 14-19 yaş arası bireylerle yapılan çalışmada, çocukluk çağındaki travma ile 
uyuşturucu bağımlılığının, bireyin yaşamı boyunca süren olumsuz etkilerinin yanı sıra bellek ve 

öğrenme işlevlerinde de bozulmaya yol açtığı saptandı.

Çocukluk çağında travma ve uyuşturucu 
“hafızayı” da vuruyor

Ege Üniversite-
si Tıp Fakültesi 
Hastanesi Çocuk 
ve Ergen Alkol 
Madde Bağımlılığı 
Araştırma ve Uygu-
lama Merkezinde 
“Bağımlılıkta Bir 
Risk Faktörü Olan 
Örselenmenin 
Öğrenme ve Bellek 
Sistemi Üzerine 
Etkisi” konulu 
bilimsel çalışma 
gerçekleştirildi.

Çalışmada “madde 
bağımlısı”, “çocuk-
luk çağında trav-
maya maruz kalmış 
madde bağımlısı” ve 
“uyuşturucu kullan-
mayan, travmaya da 
maruz kalmamış” 
örneklem gru-
plarından 60 genç 
bireydeki öğrenme 
ve bellek işlevleri 
araştırıldı.

Karmaşık figür ile bellek süreçleri testlerinin uygulandığı gençler arasında, bilişsel işlev-
lerde farklılıklar ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olmayan, çocukluk çağı travması 
yaşamamış gençlerin anlık bellek, öğrenme, uzun süreli bellek, tanıma ve hatırlama puan-
larının belirgin olarak yüksek olduğu belirlendi. Ayrıca, esrar kullanımının, bilişsel işlev-
ler üzerinde bozucu etkiye yol açtığı tespit edildi. Kannabinoid kullanımının ise bilişsel 
işlevler üzerindeki en belirgin olumsuz etkisi, “bilgiyi ham haliyle akılda tutma yetisi” 
olarak anılan kısa süreli bellekte görüldü.

Çocukluk çağı travması yaşayan gençlerdeki yaygın sorunun da “dikkat” ve “sözlü ya da 
yazılı malzemeyi bellekte depolama ve gerektiğinde geri getirme yetisi” olarak bilinen 
“sözel bellekte” bozulma olduğu tespit edildi.

Okula devam etmeyen genç oranı, sağlıklı kontrol grubunda yüzde 10, madde bağım-
lılarında yüzde 40, hem madde bağımlısı hem de travma mağduru olanlarda ise yüzde 65 
düzeyinde çıktı.

“Madde bağımlılarında beynin daha fazla hasar gördüğünü söyleyebiliriz”

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yüncü, çocukların en sık karşılaştığı travmaların duygusal 
ihmal, fiziksel veya cinsel istismar olduğunu söyledi.



SİMGE DERGİ 33

BAKIŞ AÇISI

Katılımcı Belediye ve Abilene Paradoksu
Sosyal bilimlerde fen bilimlerinde olduğu gibi bir laboratuvar odamız yoktur 
bizim. Bilakis sosyal bilimlerin laboratuvarı insandır, insan davranışlarıdır, 
teoriler ve teorilerle pratiklerin hayata aktarıldığı noktadaki öncüllerdir. Bu 
yüzden biz sosyal bilimciler için mutlak bir doğru yoktur. Refahı arttırmak 
ya da diğer meseleleri iyileştirmek adına mutlak doğrulara en yakın doğrular 
vardır. Bize düşen görev, refaha ve kalkınmaya katkı sunan bu eylemlerde nitel-
nicel-hem nitel hem nicel çalışmalarımızda ortaya çıkan sosyal mali ve psikolo-
jik tıkanıklıklara çözüm üretmek için zihnimizi berrak tutarken bir o kadar da 
bu meseleler için bilgi-deneyim eşiklerini düşünmek ve düşlemektir. 

Katılımcı belediye anlayışı belediye bütçesi, belediye başkanı, vatandaşlar ve 
kentin sivil toplum ağı ile son derece yoğun bağlantı içindedir. Katılım mese-
lesini yaşatmak zor bir süreç. Bu pratik, dünyada güncel bir yerel yönetim pratiği 
olarak uygulanmaktadır. Esasen son on yıldır katılımcı pratiklerin ülkemizde 
de uygulandığını görmekteyiz. Burada iki önemli detaydan bahsetmek isterim. 
Birincisi katılımın sosyal psikoloji ile arasındaki ilişkiye ikincisi ise yerel dina-
miklerimizle gerçekleştirilecek bu uygulamanın yerel kalkınma için sunduğu 
argümanlara. Bilakis en sağlam eleştiriler ise buradan gelmektedir. 

Birincisi katılımın sosyal psikoloji içinde Abilene Paradoksuna rastlaması.. 
Abilene Paradoksu; bir grupta verilecek kararlar, yapılacak projeler hakkında 
fikir beyan eden bireylerin çoğunluğunun ya da bir kısmının aslında onaylamak 
istemediği hususları istiyormuşçasına onaylamalarını konu alır... 

İkincisi ise, yerel kalkınma için teori haline getirilen katılım uygulamalarının 
yerel yönetimlerimizin yapısına hukuki, psikolojik sınırlarına ve milli değerler-
imize ne ölçüde uyum sağlayacağı meselesidir. 

Bu ve daha nice meseleler üzerine düşünmek icap etmektedir. Sonuç olarak 
Abilene Paradoksu, Harvey’e göre; bir katılımcı eylem senaryosu içinde her-
kesin hangi görevlerde ne yapması gerektiğini bilmedikleri durumda “eylem 
kaygısı” taşıyacaklarını belirtir. Bu konuda, Harvey Hamlet’i ortak bir bağlama 
yerleştirir ve ekler...Kendi bütünlüğümü ve öz değerimi korumak  işte bütün 
mesele bu, zihindeki bir tasarıyı yönetmekten gelecek utanç ve başkan ya da 
yardımcısının bu projeyi duymaktan hoşlanmayacağı bir rapor sunmaktan gel-
en korku ve kaygıdan acı duymak...işte bütün mesele bu...(Harvey:1979). 

Ve şimdi bizde meselelerimize bakarken (bireysel-toplumsal) derin eleştirel 
yönlerde ortak paydalar bulabilmek için çalışmalıyız. Bireyin özü ve milletin 
özü felsefesini düşünürken katılımcı uygulamaların bireyin sosyal gelişimi ile 
toplumun kalkınması arasındaki çözümlemeyi iyi tasarlamalıyız...
Teşekkürler...

Cooke, B. (2002). Katılım: Yeni Bir Zorbalık mı?, İstanbul:Demokrasi Kitaplığı 
Yayınevi içinde Harvey, J.B. (1979). “The Abilene Paradox:The Management of 
Agreement, “ in J.L. Gibson, J.M. Ivancevich and J.H. Donelly, Reading in Or-
ganizations, Business Publications, Dallas. 

GÖZDE DOĞAN
Yazar
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Cilt sorunları Kovid-19’un dikkati çeken
belirtileri arasına girdi

İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Alp-
er Şener, Covid-19 
salgınında tespit 
edilen her yeni 
varyantla birlikte 
farklı klinik tablol-
arla karşılaştıklarını 
söyledi.

Son zamanlar-
da takip ettikleri 
bazı hastalarda 
solunum sıkıntısı, 
öksürük, balgam, 
ateş ve eklem ağrısı 
olmadan sadece 
cilt döküntüsü, 
kızarıklık ve 
kaşıntı belirtileri-
yle karşılaştıklarını 
anlatan Şener, 
özellikle hastalığı 
atlatmış grupta 
gözlenen bu belirtil-
erin çocukların yanı 
sıra yetişkinlerde 
görülme sıklığının 
arttığını ifade etti.

Hastalığı atlatmış kişilerin kanında bu-
lunan antikorun kişinin yeniden virüsle 
karşılaşması halinde ciltte alerjik reak-
siyon gösterebildiğine işaret eden Şener, 
“Bu oluşan reaksiyonla birlikte kişiler, 
aktif Kovid-19 enfeksiyonu geçirseler 
bile öksürük, balgam, burun akıntısı, bu-
run tıkanıklığı, ateş, kas, eklem ağrısı 
gibi yaygın semptomlar olmadan ciltte 
döküntülerle kliniklere ve acil servislere 
başvurabiliyorlar.” dedi.

Soluk borusu ve göz kapaklarına dikkat
Benzeri cilt şikayetleriyle gelen hasta-
ların PCR testine yönlendirildiğini ve 
dermatolog yardımıyla tedavi şablonu 
çizildiğini dile getiren Şener, bu lezyon-
ların görüldüğü kişilerin hastalığı daha 
hafif atlatmasına rağmen kızarıklıkların 
yayılma olasılığının dikkatli takip edilm-
esi gerektiğini vurguladı.

Şener, özellikle soluk borusu ve göz kapa-
klarında ödem ve kızarıklığın yaygın-
laşmış klinik tabloya sebep olabileceğine 
dikkati çekerek, “Bu tür lezyonları olan-
ların mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurmaları gerekiyor.” diye konuştu.

Kovid-19’un birçok organa zarar ver-
en bir virüs olduğunu, kana karıştıktan 
sonra bütün damarsal yapılara tutun-
duğunu aktaran Şener, “Nasıl virüs, ak-
ciğere yerleştiği zaman çektiğimiz filmde 
beyazlıklar görüyorsak ciltteki lezyonları 
da kızarıklık şeklinde görüyoruz. Bazı 
çocuklarda ödem, parmaklarda şişlik, su 
çiçeğini andıran döküntüler de görülm-
eye başlandı. Erişkinlerde ise bu kızam-
ığı andıran durumda karşımıza çıkıyor.” 
ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener, ciltte kızarıklık, döküntü ve 
kaşıntı gibi bozuklukların Omicron varyantının yaygın belirtileri arasına girdiğini söyledi.
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BEKİR ÖZER
Yazar

Acı.
Gözyaşı
Ölüm...

Rusya.
Ukrayna...

Güçlünün güçsüzü ezme, el 
koyma ve dünyanın gözü önünde 
öldürme katliamı...

Dünya kurulduğundan beri vicdani 
yönden bir ilerleme olmadığı, 
ekonomik yönden güçlünün 
güçsüzü ezip el koyduğu, 
bunun yanında kendi kendine 
yetebilen ülkelerin çürük dış borç 
yapıyla ekonomiyi dışa bağımlı 
yürütmeye çalışıp ders almadıkları 
görülmektedir.

Bu çürük yapının ortadan 
kaldırılması lazım.

Aksi taktirde...

ABD’nin vurduğu Vietnam!
Öldürdüğü Irak!
Katlettiği Libya!
El koymaya çalıştığı Suriye!

Kimse gıkını çıkartmadı, hatta 
yardım bile etti, Rusya’da aynı 
zulme devam ediyor...

Hep derim. Etrafımız tel örgülerle 
çevrili olsa bile dünyada kendi 
kendine yeten 7 ülkeden biriyiz ve 
bu ekonomik yönden bir güç olup, 
dışa bağımlı olmamaya ilişkin bir 
bilimidir.

Çok geriye gitmeye gerek yok.

Ülkenin kurtarıcısı, Cumhuriyetin 
kurucusu, kadınlara seçme ve 
seçilme hakkı tanıyıcısı Gazi M. 
Kemal ATATÜRK hiç borç almadan 
kurduğu 48 fabrikayla 1938 yılına 
kadar Osmanlı’nın tüm borçlarını 
ödeyip, enflasyonu eksilere 
geriletti.

Bununla Atatürk Sümerbank, 
demir çelik gibi fabrikaları Ruslara 
kurdurup tüm borçları domates, 
patlıcan, biber, kabak, salatalık gibi 
sebzelerle ödedi.

O zaman şu anki gibi bir 
milletvekili çıkıp, “Benim dedem 
matematiği buldu” demedi.

Diğer bir yetkili vekil basına çıkıp, 
“Fransa’da, Almanya’da 150 Euro’ya 
dolan poşet bugün 750 Euro’ya, 
yani 6-7 kat fazlaya doluyor” 
diye, ilkokul çocuklarının bile 
yapmayacağı hatayı yapıp ısrar 
etmedi.

Matematik bilim ve bilimle 
üretimdir...

Bu bilimle Avrupa’da hayat daha 
renkli, daha hür, siyasi sistem daha 
demokratik, kişi başına düşen 
milli gelir daha yüksek, buna talip 
Ukrayna’da genç kızlar, kadınlar, 
halk silah kuşanmış kaçmadan 
bekliyor, yaşlı ve çocuklar göz yaşı 
döküyor.

Bizde...
Ağlıyor.
Matematik ağlıyor...

AĞLIYOR!..
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını 
sağlamak için başlatılan projeden faydalanan 142 kız öğrenci mühendislik fakültesinden mezun 

oldu ve çeşitli şirketlerde istihdam edildi.

‘Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ ile 710 kız 
öğrenciye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın-
ların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını 
sağlamak amacıyla lise ve üniversite öğrenciler-
ine yönelik başlatılan, “Türkiye’nin Mühendis Kı-
zları Projesi” (TMK) kapsamında, 125 lisede 54 bin 
öğrenci, veli ve öğretmene, üniversitede ise 710 kız 
öğrenciye ulaşıldı.

Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklen-
mesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) ve Limak 
Vakfı iş birliğinde başlatılan proje, lise ve üniversite 
olmak üzere iki program şeklinde sürdürüldü.

5 yıl süren ve 31 Aralık 2021’de tamamlanan pro-
je kapsamında, bugüne kadar 54 bin öğrenci, veli 
ve öğretmene ulaşıldı. Projeden yararlanan 142 kız 
öğrenci üniversitelerin mühendislik bölümlerinden 
mezun olurken, mezunlarımızın önemli bir kısmı 
farklı şirketlerde istihdam edildi.

Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin 2021-
2022 dönemi için URAP 2020-2021 Dünya Alan 
Sıralaması araştırmasına göre mühendislik alanında 

Türkiye’den listeye girmiş 15 üniversiteden (12 dev-
let üniversitesi ve 3 vakıf üniversitesi) başvurular ka-
bul edildi.

20 Eylül-10 Ekim 2021 tarihleri arasında e-Bursum 
platformu üzerinden yürütülen başvuru sürecinde 
yeni dönem için 1100 başvuru alındı. Titizlikle 
yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’nin 
farklı üniversitelerinden 59 mühendislik öğrencisi 
TMK’ya seçildi.

Önceki dönemlerden projeye devam eden öğrencil-
erle birlikte 2021-2022 dönemi boyunca toplam 150 
öğrenci projeden yararlanabilecek.

Projenin üniversite programından ise bugüne kadar 
toplamda 710 mühendislik fakültesi öğrencisi yara-
rlandı. Öğrencilere burs imkanıyla birlikte staj ve 
istihdam, İngilizce dil eğitimi, “sosyal mühendislik” 
sertifika programı eğitimleri ile mentorluk ve son 
sınıflar için koçluk desteği verildi.

Mezun olan öğrenciler, proje paydaşı şirketler grubu 
ile sektördeki farklı kuruluşlarda istihdam edildi.
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İÇ KONTROL SADECE MEVZUAT DEĞİL
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun 10.12.2003 tarihinde kabul 
edilmesiyle birlikte Türk Kamu Yönetim 
Sisteminde köklü bir değişikliğe gidilm-
iş, bu değişiklikle kamu kaynaklarının 
kurumlarca belirlenen stratejik amaç ve 
hedeflere uygun olarak etkin, etkili ve 
ekonomik bir şekilde kullanılması ile faal-
iyetlerde esnekliğin, hesap verebilirliğin ve 
saydamlığın sağlanması hedeflenmiştir. 

5018 sayılı Kanun’un daha önce mali yapı-
da kendisini somut olarak göstermeyen 
mali saydamlık ilkesini hayata geçirmek, 
hesap verebilirliği daha etkin kılmak, bütçe 
sürecini ve denetimini strateji ve perfor-
mans ayaklarıyla donatmak ve etkin bir iç 
kontrol mekanizması sağlamak temelleri 
üzerine kurulmuş olduğunu söyleyebiliriz.

İç kontrol bu Kanunla birlikte yerini almış, 
düzenlenen ikincil mevzuatla COSO’yu (iç 
kontrol sistemlerine ilişkin standartların 
belirlendiği bir model) esas alan bir sis-
teminin kurulması hedeflenmiştir.

5018 sayılı Kanun’un 55’nci maddesinde 
iç kontrol; “idarenin amaçlarına, belirlen-
miş politikalara ve mevzuata uygun olarak 
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynak-
ların korunmasını, muhasebe kayıtlarının 
doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi 
ve yönetim bilgisinin zamanında ve güve-
nilir olarak üretilmesini sağlamak üzere 
idare tarafından oluşturulan organizasyon, 
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan 
malî ve diğer kontroller bütünüdür şek-
linde tanımlanmış”, kanunun takip eden 
maddelerinde iç kontrolün amacı, kontrol 
yapısı ve işleyişine dair hükümlere yer ver-
ilmiştir.

Daha sonra iç kontrol çalışmalarına rehber 
olmak üzere “Kamu İç Kontrol Standartları 
Tebliği” yayınlanmış, yayınlanan bu tebliğ 
iç kontrol sisteminin kurulması noktasın-
da referans alınacak temel kaynaklardan 
biri olmuştur.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde, 

iç kontrol sistemi içerisinde bulunan bütün 
unsurlara ve sistemin pratik uygulama-
larının neler olabileceğine ilişkin bilgilere 
açık bir şekilde yer verilerek, iç kontrole 
ilişkin (18) adet standart ve (79) adet genel 
şart belirlenmiştir.

Bu sistemin içinde; etik değerler ve 
dürüstlük, misyon, organizasyon yapısı ve 
görevler, personelin yeterliliği ve perfor-
mansı, yetki devri, planlama ve program-
lama, risklerin belirlenmesi ve değerlendi-
rilmesi, kontrol stratejileri ve yöntemleri, 
prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendi-
rilmesi, görevler ayrılığı, hiyerarşik kon-
troller, faaliyetlerin sürekliliği, bilgi sistem-
leri kontrolleri, bilgi ve iletişim, raporlama, 
kayıt ve dosyalama, hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukların bildirilmesi vs. her biri belli 
standartlara bağlanmıştır. 

Tüm bu standartlar kurumsallaşmanın 
da gereği olup, zaten kurumsallaşmanın 
olmadığı bir yerde sürdürülebilir bir 
başarıdan da söz etmek mümkün değildir.  

İç kontrol bir organizasyonda;
• Hedeflere ulaşmak,
• Faaliyetlerde etkinliği ve verimliliği 
sağlamak,
• Mali raporlama sisteminin güvenirlil-
iğini sağlamak,
• Uygulamaların düzenlemelere uygun-
luğu sağlamak,

Konularında makul güvence sağlamak 
üzere yöneticiler ve çalışanlar tarafından 
tasarlanan, yönlendirilen ve uygulanan bir 
süreçtir.

Bu bağlamda iç kontrolü bir kurumun 
faaliyet alanlarına ilişkin iş süreçlerini ve 
bu süreçlerde görevli olan en alt kademe 
çalışanından en üst yöneticilerine kadar 
herkesi kapsayan ve etkileyen...

BAKIŞ AÇISI

Sezgin ERÖZBAĞ
Ekonomist,
İç Denetçi

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Okul öncesi eğitim seferberliğinde 2 bin 109
anaokulunun planlaması tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yılın sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapma he-
defi doğrultusunda, 86 yeni anaokulu ve 6 bin 950 ana sınıfının açıldığını, ihalesi tamamlanan ve yatırım planına 
alınan anaokulu sayısının 2 bin 109’a çıktığını bildirdi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, okul öncesi eğitimde erişimi tüm illerde artırmak için yoğun çaba sarf et-
tiklerini ve tüm çalışmaların takvimine göre ilerlediğini belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Bakan 
Özer, bu yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacaklarını, gerekli yatırım ve bütçe 
planlamalarını tamamladıklarını bildirdi.

Projeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himaye ve destekleriyle başlattıklarını ve 
yürüttüklerini kaydeden Özer, ilk adım olarak İstanbul’a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlat-
tıklarını anlattı. Milli Eğitim Bakanı Özer, şu bilgileri verdi:

“Proje kapsamında şu ana kadar 86 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfı hizmete açtık. 216 yeni anaokulunun 
yapım ihalesini tamamladık. Arsaları belirlenen 1807 anaokulunu yatırım planına aldık. Yatırım planına alınan 
bu anaokulların da ihale hazırlıkları devam ediyor. Böylece proje sonrası hizmete alınan, ihalesi tamamlanan ve 
yatırım planına alınan anaokulu sayısı 2 bin 109’a çıkacak. 3 bin anaokulu yapma hedefimizde geriye kalan 891 
anaokulu için de arsa belirleme çalışmamız devam ediyor. Böylece hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm 
bu yatırımlar sonunda 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 
olan okullaşma oranını yüzde 70’e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100’e kolaylıkla 
çıkartabileceğiz.”

Bakan Özer, 5 yaş grubunda okullaşma oranını yüzde 78’den yüzde 90’a çıkarttıklarına işaret ederek, “Okul 
öncesine yönelik bu devasa atılımla ülkemiz, okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademelerde eğitimde 
evrenselleşmeyi sağlamış olacaktır.” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “3 bin anaokulu yapma hedefimizde
geriye kalan 891 anaokulu için de arsa belirleme çalışmamız devam ediyor.

Böylece hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.
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İmran’ın eşi Hanne, kısır ve ihtiyar bir 
kadındı. Bir gün bir ağacın gölgesinde otuy-
ordu. Aniden yavrusunu besleyen bir kuş 
gördü. Keşke benim de bir çocuğum olsa 
diye temenni de bulundu. Allah’ım bana bir 
çocuk verirsen onu Beytü’l-Makdise hizmet-
kâr vereceğim dedi. Bu benim üzerime borç 
olsun, sana söz veriyorum demişti. 

Hanna adak olarak erkekten başkası kabul 
edilmediğinden zımnen erkek çocuğu isti-
yordu. Hanne hamile kaldıktan sonra kocası 
öldü. Vaktaki kız doğurunca Rabbim ben 
bunu kız doğurdum. Adını Meryem koydum.

Bu haliyle ben bunu nasıl vakfedeyim. Allah 
(cc), senin istediğin erkek, sana verilen kız 
gibi değildir. Bilakis bu daha üstündür. 

Meryem kelimesi Allah’ın hizmetçisi ve ona 
ibadet eden demektir. Allah onu güzel bir 
şekilde kabul etti. Zekeriyayı onun bakımı ve 
faydasına olan şeyleri yapmakla görevlendir-
di. 

Zekeriya’ya onun yanına her girdiğinde, 
yazın kış, kışın da yaz meyveleri bulur-
du. Ey Meryem bunlar sana nereden diye 
soylediğinde, bunlar bana Allah katından 
diye cevap verirdi. Mescidin en önemli yeri 
mihraptır. Hz. Meryem’i Allah mihrapta 
büyüttü. 

(KADIN MI ASILDIR ERKEK Mİ?)

Bugün bir çocuk özlemiyle yanıp tutuşanlar 
gönüller. Hanna da yanıp tutuşmuştu. Her 
kuşun bir yuvası vardı; yuvasında bir yavrusu 
vardı. Benim yavrum yok ki Allah’ın diyordu. 

Hanna da Rabbım ben bir kuş kadar olama-
dım demişti. Allah kendisine bir çocuk ver-
irse onu Allah’a hizmete vereceğini vaad etti. 
Hanna’nın yüreğinde yatan kız çocuğu değil 
de erkek çocuğu arzusudur. Bugün de insan-
lar aynı dilekleri beslerler. Kız doğmak talih-
siz midir? bilemem. 

Rabbım Hanna’yı imtihan ediyor. Ona bir kız 
veriyor. Kız erkek gibi değildir diyor. Ne yazık 
buradan bile erkeklerin üstün olduğuna paye 

çıkarırlar. Miyop okumalar. Hz. Meryem, 
insanlığın annesini mabedinde büyüten Al-
lah’ım. Mabedinin en şerefli yerine layık 
gördün. Mabedinin en güzel köşesinde Onu 
bir bitki gibi büyüttün. Erkekleri de O’nun 
hizmetine koydun. Adeta hizmet yarışı da 
yaptırdın. Ne imtihanlara tabi tutuldun Ya 
Meryem. Babasız bir çocuk dünyaya getir-
din. Seni bu halde görenler yüzüne tükürmek 
istedi. 

Kimse sana inanmadı. Çocuğunu eline alıp 
utanarak gittin. Herkes seni kefene sarmıştı 
MERYEM. Senin yaralarını da Hacer gibi 
Rabbımız sardı Meryem. Adına süreler 
yazıldı Meryem. (MERYEM SÜRESİ)

Burada iki kadından bahsettik. İki kadınında 
dünyada yüreklerini yakan bir evlatlarının 
olmasını istemişlerdi. Bu iki kadından biri 
Kâbe gibi kutsal bir yerde metfun ve hac için 
tavaf yaptığınız zaman hatimim dışından 
yapmak zorundasınız. 

Burası Kâbe’nin içinden sayılır. Bir kadını 
Kâbe’nin içinde barındırın bir dinin men-
suplarıyız. Adeta merkeze anayı koyan bir 
dinin mensuplarının, kadın hakkı sorunu 
olmamalıdır. 

Biri Hz. İsmail’in soyundan Hz. Muhammed, 
biri de Hz. Meryem’den, Hz. İsa dünyaya ge-
lecektir. İkinci kadın için Allah (cc), erkek 
sana verilen kadın gibi değildir. Bu ayeti çok 
farklı yorumlayanlar çıkmaktadır. 

Ancak burada kadın erkekten daha meziyet-
li olacağının işareti verilmiştir. Bu kadından 
Hz. İsa dünyaya gelecektir. 

Meryem’in halleri ise daha da ibret man-
zumesidir. Bu iki misal ananın İslam dinince 
ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek 
içindir.

(DOKTOR ÇARESİ YOK, DERMAN AR-
AMA.MELHEM BULAMAZSIN BENİM 
YARAMA. GELEN GİDER BEN RAZIYIM 
SIRAMA. CENNETİ ALADA GÜLENLER 
VARDIR). Saygılarımla.

KEFENİNLE RABBINA KOŞAR GİBİSİN

Prof. Dr. Hadi SAĞLAM
Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi

İslâm Hukuku Anabilim 
Dalı BAŞKANI
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Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 
4 binin üstünde görüş sunuldu

Milli Eğitim Bakan-
lığından (MEB) 
yapılan açıklamaya 
göre, MEB’e bağlı re-
smi eğitim kurum-
larında görev yapan 
aday öğretmenlerin 
yetiştirilmeleri 
ile öğretmenlerin 
kariyer basamak-
larında ilerlemeler-
ine ilişkin usul ve 
esasları düzenleyen 
“Aday Öğretmen-
lik ve Öğretmenlik 
Kariyer Basamak-
ları Yönetmeliği 
Taslağı”na yönelik 
görüş toplama süre-
ci devam ediyor.

Tüm paydaşlar 
“ogretmenlikmesle-
kkanunu@meb.gov.
tr” adresi üzerinden 
Bakanlığa görüş 
gönderebiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 60 yıllık bir 
özlemin sonucu olarak yasalaşan meslek kanununun uygulanmasında tüm paydaşların 
önerilerini çok önemsediklerini belirtti.

Bakanlığın internet sitesi üzerinden yönetmelik taslağının incelenebileceğini hatırlatan 
Özer, şunları kaydetti:

“Taslağı 15 Mart’a kadar askıda tutacağız. Ulaştırılan tüm görüş ve öneriler bizim için 
çok kıymetli. Titizlikle inceleyip değerlendiriyoruz. Kamuoyu ve tüm paydaşlarımızdan 
özellikle rica ediyorum, lütfen, görüşlerinizi bizimle paylaşın. Biliyorsunuz Öğretmenlik 
Meslek Kanunu, eğitim tarihimiz açısından oldukça önemli bir dönüm noktası. Öğret-
menlerimiz ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Şimdi de hazırladığımız 
yönetmelikle yeni bir adım daha atıyoruz.”

MEB’e, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin hazırlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik 
Kariyer Basamakları Yönetmeliği” taslağına ilişkin 4 bin 151 görüş ve öneri iletildi.
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DEĞERLİ İNSAN DEĞERSİZ İNSAN
Ukrayna ve Rusya arasında gelişen savaş 
bir kere daha gösterdi kim değerli kim 
değersiz.Dünyada
insanın değerini belirleyen olgunun din 
olduğunu tekrar ortaya çıkaran bu savaş 
oldu.Tabi
anlayana,ülkemizin iyi niyetli saf insanları 
hala Batıya medeni gözü ile bakıyor.Rusya 
Suriyede
insanların üzerine gökten ateş yadırırken 
ölen insanların çocuk kadın demeden 
hayattan kopardığı
zaman Batı sessizdi.Balkanlarda insanlar 
katledilirken Batı sessizdi.Milyonlarca aile 
parçanlanırken
Batı ne manaya geldiğini hala anlam-
adığım KINIYORUZ saçmalaması ile 
geçiştirdi.İnsanlar
yaşadıkları hayatlardan koparılıp göç 
etmek zorunda kaldığında,sınırlar dikenli 
tellerle
örüldü.Kucağında çocukla kaçan insan-
ların ayaklarına gazeteci olduğu söylenen 
sadece şeklen
insana benzeyen yaratıklar çelme takarak 
engellemeye çalıştı.Medeniyetleri sadece 
binalarda kalmış
Yunan askerleri denizde botları delerek 
insanları suya gömdü.Göç dalgasını dur-
durmak için
Türkiye’ye para teklif eden Batı dünyası 
insan hayatına kişi başı fiyat biçti.Yeterki 
gelmesinler!
Şimdi tüm Batı,Ukrayna göçmenlerine 
vize bile sormadan pasaport dahi isteme-
den sadece kimlikle
gel diyerek kucak açtı.
Neden ?
Ukraynada yaşayanlar Hristiyan,Suri-
yedekiler,Balkanlarda yaşayanlar 
müslüman olduğu için!
Hala Dünyada din farklılıları yok :insan 
insandır diye vaaz verenler;medeni dün-
yanın düşünce
yapısını çözememiş demektir.
Bunun bağnazlıkla alakası yok ne yazıkki 
acı bir gerçek.
Gelelim ekonomik yaptırımlara Rusya 
Batı dünyasının Başta ABD olmak üzere 
ezeli düşmanı.Fırsat
bu fırsat Rus ekonomisini çökertmek için 

tüm yaptırımlar devrede.Bunun Rusya 
gibi güçlü bir
ülkeye yapılması aynı zamanda bizim 
içinde bir uyarı.Yarın öbür,gün batının 
menfaatine ters
düşerseniz görün bakın başınıza neler 
gelir demenin tüm dünyaya göz dağı ver-
ilme provası.
Bu savaşın asıl mağlubu ne yazık ki Tür-
kiye!tam pandemi yaralarını sarmak için 
toplanmaya
çalışırken yaz Turizmi bitti.Kredi kartları 
çalışmayan,değeri dolara karşı yerlerde 
olan Ruble ile
ekonomisi ağır yara almış zenginleri dahi 
ambargolu Rus Turistini bekleyen,yaza 
daha çok var
diyen saf akıllı varsa o başka.Darmadağın 
Ukrayna toplumu göç ederken ordan 
Turist bekleyen
varsa o da başka.Bu savaşın dünya ekon-
omisini etkilemez diyen varsa söylenecek 
söz yok.
Bu savaşın Sehven veya Kerhen tarafı 
Nato ve Batı dünyasıdır.Sadece fiilen 
savaşta yer
almıyorlar.Silah yardımı savaşı destekle-
mek ateşe körükle gitmektir.Madem bu 
kadar önemliydi
niçin bu güne kadar Ukraynayı AB ye 
almadınız neden NATO’ya almadınız?
Ukrayna Rusya için sadece yönetimsel 
olarak değerli değil!Asıl değeri gıda üreti-
mi Tahıl ve Altın
gibi değerli madenler.Gelecek 10 yıl Dün-
yada gıda teminin büyük sorun yarata-
cağını sağır sultan
bile duydu.Altın ise teknolojik bir değere 
sahip çip üretimi için.
Ekonomik dar boğaza girmiş yüksek 
enflasyonla uğraşan batı dünyası için bu 
savaş bulunmaz bir
nimet oldu.Satamadığı silahları yardım 
bahanesi ile Ukrayna’ya verip ülkeyi ge-
lecekte minnet borcu
altına soktu.Karşılığı tabiki gelecek.
Sonuçta her şey yine derin Kapitalizm.
Hep Derin Devlet olacak
değil ya!

Sayim YAĞAN
Yazar
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Oğlunu Çanakkale’de şehit veren İtalyan kadının 
hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

Kıbrıs gazisi İsmail 
Gülnar’ın yazıp 
yönettiği, Anado-
lu’ya yerleşen İtaly-
an kökenli Maria 
ile Çanakkale’de 
şehit olan oğlunun 
hikayesini konu 
edinen “Maria 1915” 
filmi, uluslararası 
film festivallerine 
hazırlanıyor.

Gülnar’ın eşi ve aynı 
zamanda filmin 
başrol oyuncusu 
Aysun Gülnar’ın ba-
basının büyük nin-
esi olan Maria, 1871 
yılında kardeşiyle 
Burdur’un Çaltepe 
köyüne yerleşir ve 
çeşitli zorluklarla 
karşılaşır.

Köyden bir kişi-
yle evlenerek 
Müslüman olan ve 
Zühre adını alan 
Maria’nın büyük 
oğlu Ömer, 1915 
yılında Çanakkale’de 
şehit olur.

Çekimleri aynı köyde tamam-
lanan filmde yönetmenin eşi 
Aysun Gülnar ile Saim Yılmaz, 
Hüseyin Tatlıkara, Musa Bingöl, 
İlyas Uçar, Fatoş Balcan, Saffet 
Babacan, Bekir Özmen ve köy 
halkı rol alıyor.

Yaklaşık 4,5 ayda tamamlanan 60 
dakikalık “Maria 1915” filminin 
çeşitli dillere çevrilerek Cannes, 
Berlin ve Monaco gibi uluslarar-
ası film festivallerinde gösterilm-
esi hedefleniyor.

“18 film çektim, 30 civarında 
filmde oynadım”
Yönetmen İsmail Gülnar, AA 
muhabirine, “Koca Seyit”, “Yollar 
ve Dikenler: Adnan Menderes”, 
“Çete Ayşe” gibi filmlerin yönet-
menliğini yaptığını, eserlerinde 
milli konuları işlemeye çalıştığını 
aktardı.

Söz konusu filmde eşi Aysun Gülnar’ın babasının 
büyük ninesinin hikayesini çalıştıklarını ifade 
eden Gülnar, filmin çekim ve kurgu çalışmalarının 
tamamlandığını anlattı.

Gülnar, yaklaşık 50 yıldır tiyatroyla uğraştığını, son 
20 yıldır ise sinemaya yoğunlaştığını belirterek şun-
ları kaydetti:

“Bugüne kadar 18 film çektim, 30 civarında filmde 
oynadım. Bu filmin konusu ise eşimin hep anlattığı 
ninesi. Konuyu araştırdım ve çok güzel bir olay çık-
tı ortaya. Gazi yönetmen olarak bugüne kadar hep 
milli konuları anlatan filmler çektim ve bu şekilde 
devam edeceğim.”

Kıbrıs gazisi yönetmen İsmail Gülnar, aynı zamanda eşinin baba tarafından akrabası olan 
kadının hikayesini anlatan “Maria 1915” filmi ile uluslararası film festivallerine hazırlanıyor.
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MALİK, TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN  TAŞINMAZI HAKKINDA BİLGİ VE BELGE NASIL ALINACAK ?

Türk Medeni Kanununun 1007 nci maddesinin 1 
inci fıkrası, “Tapu sicilinin tutulmasından doğan 
bütün zararlardan Devlet sorumludur.”, Türk Me-
deni Kanununun 1020 inci maddesi; “Tapu sicili 
herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu 
kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu me-
muru önünde kendisine gösterilmesini veya bun-
ların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse 
tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.” 
hükmündedir.

6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesi ile Genel Müdürlüğe “sicil ve belgelerin 
arşivlenerek korunmasını sağlamak” görevi verilm-
iştir.
Ayrıca bu hususda Tapu Sicil Tüzüğünün 100 ncü 
maddesi ve 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
da yukarıda belirtilen hükümlere paralel düzenle-
meler getirilmiş olup, tapu sicil bilgi ve belgelerinin 
hangi hallerde ve kimlere verileceği açıklanmıştır.

a- adli ve idari yönden soruşturma da  yetkili maka-
ma. 

b- avukatlardan tapu Müdürlüğü’nden bilgi ve 
belge istemleri(4667 sayılı Kanunla değişik 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 2/3 maddesi “Yargı 
organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel 
ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri 
ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilm-
esine yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki 
özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar 
avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelem-
esine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek 
alınması vekaletname ibrazına bağlıdır...” hük-
mündedir.

c-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun “Nüfus 
kayıt örneğini almaya yetkili olanlar” başlıklı 44 
ncü maddesi;
“(1) Nüfus kayıt örneklerini;
a) Bakanlık,
b) Dış temsilcilikler,
c) Asker alma işlemleri için Milli Savunma 
Bakanlığı, ç) Adlîmakamlar,
d) Adlî işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk 
kuruluşları,
e) Evlenme işlemleri için evlendirme işlemi-
ni yapmaya yetkili olanlar,
f) Ölüm işlemleri için resmî sağlık kuru-
luşları,
g) Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile 
veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekil-
lik belgesini ibraz edenler, 

nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetki-
lidirler.

(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan 
kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak 
ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakan-
lık veya mülkî idare amirinin emri ile nüfus kayıt 
örneğini alabilirler. Bakanlık bu madde hükümler-
ini işletmek üzere Kimlik Paylaşımı Sistemi kurar.
(3) Yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgiler-
inin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır.
(4) Birinci fıkranın (g) bendinde sayılan kişil-
er dışında kalan üçüncü şahıslar medenî hal bilgisi 
dışında bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya 
bilgi alamazlar.” hükmündedir.

Bu konuda daha evvel İçişleri Bakan-
lığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünden alınan 12.01.2000 tarih ve 
B050NÜV0060001-145-1650-10587 sayılı yazıda;

“... 1587 sayılı Nüfus Kanunun 61 inci maddesi 
hükmü saklı kalmak şartıyla, Nüfus İdareleri, Ask-
erlik Şubeleri, Adalet Mercileri, Zabıta Makamları 
(adli işlemler nedeniyle) Evlendirme Memurları 
(evlendirme işlemleri için), Bakanlık, kaydın sa-
hipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, usul veya 
füruu yahut bunların resmi vekilleri, ikinci derec-
eye kadar olan civar hısımları nüfus kayıt örneğini 
almaya yetkilidirler. Bunların dışında kalan resmi 
daireler ve kurumlara da yazılı olarak başvurma-
ları üzerine istedikleri nüfus kayıt örnekleri, o yer 
valilik veya kaymakamın emri ile verilir...” şeklinde 
görüş bildirilmiştir.

Nüfus sicillerinin aleniyeti ile ilgili getirilen kısıt-
lama, gerçek kişilerin, şahsi halleriyle ilgili bilgileri 
içermesi yani, bir kimsenin medeni hali, doğum 
tarihi, hangi nüfusa kayıtlı

olduğu gibi kişilik haklarını ilgilendirebilecek 
bilgileri içerdiğinden tapu sicilinde mevcut nüfus 
bilgilerinin, (malikin adı, soyadı ve baba adı dışın-
da) anılan maddede tahdidi olarak sayılan askerlik 
şubesi, adalet mercileri ve mahallin en büyük idare 
amirinin onayını alan daireler (bu dairelerde yazılı 
olarak istemde bulunmak zorundadır.) dışında 
hiçbir (sahtecilik olaylarının önlenmesi açısından) 
özel veya kamu hukuku tüzel kişisine verilmesi 
mümkün değildir.

Tapu sicil ve kadastro bilgilerinin verilmesi sırasın-
da Türk Medeni Kanunun 1020 inci maddesinde 
belirtilen kıstaslara titizlikle uyularak, ilgisi ol-
mayan kişi ve kurumlara doğrudan veya telefon-
la, sözlü emir ve taleplere istinaden elden, faksla 
veya posta yoluyla bilgi ve belge verilmemesi, aksi 
davranışın idari, mali ve cezai sorumluluk doğura-
cağının bilinmesi hususu mevzuat gereğincegerek-
mektedir.

Müh. Zafer DEMİR
Tapu Kadastro

E. Baş Müfettişi 
Yazar
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    Son zamanlarda geçmiş tarihimiz 
yoğun ideoloji ve siyaset yüklü 
propagandalarla birbirine karşı 
bulunan siyasi partilerin ve siyasi 
görüşlerin yıpratılması için bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Bu ortam-
da en çok kullanılanlar ise Osman-
lı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarihleridir.

   Osmanlı Devleti zamanında dün-
yanın üç kıtasında hüküm sürmüş 
dünya tarihinin en güçlü devleti 
iken zaman içinde kendi iç ve dış 
sorunlarını çözememiş, başta San-
ayii Devrimi olmak üzere dünyada-
ki gelişmeleri kaçırmış ve neticede 
savaşlarda yenilerek çökmüştür.

   Osmanlı Devleti tarihi sonuçta biz 
Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin geçmiş tarihidir. Bizler 
daha 1923 yılı Eylül ayında Osmanlı 
iken 29 Ekim 1923 tarihinde de bir 
anda Türk ve bir anda bizler Türkiye 
Cumhuriyeti olmadık. Aynı Selçuk-
lu Devleti’ nden sonra Osmanlı 
Devleti’nin ortaya çıkması gibi biz 
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’ dan 
sonra tarih sahnesine çıktık. 

    Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rulduğu ilk yıllarda, onu Osmanlı 
Devleti’nden ayrı ve hatta ona karşı 
göstermek belki lüzumlu idi. Yeni 
rejimin ve yönetimin kök salmasını 
sağlamak bakımından bu tür yak-
laşımlar belki gerekli idi. Fakat 
Atatürk’ten sonra Cumhuriyet re-
jimi ve yönetimi iyice oturduktan 
sonra bu konuda çok ileri gidilm-
iştir. 

   Türkiye’de şu anda bazı siyasi 
kesimlerce Osmanlı dönemi Şark 
zihniyeti hayranlığı ve dini uygu-
lamaların zirve yaptığı yıllar olarak, 
Cumhuriyet tarihi ise gereksiz Batı 
zihniyeti hayranlığı ve dinimizin 
yok edildiği yıllar olarak anılmak-
tadır. 

   Yine şu anda Türkiye’de bazı siyasi 
kesimlerce bu görüşün tam aksine 
Osmanlı dönemi karanlık ve dini 
gericilik yılları olarak Cumhuriyet 
dönemi ise aydınlanma, dinde re-
form ve çağdaşlaşma dönemi olar-
ak gösterilmektedir. 

    Neticede tek bir Türk milleti old-
uğu gibi tek bir Türk devleti vardır. 
Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet 
tarihi aktarılırken gerçeklere, ilmi 
ve ahlaki kıstaslara gereken önem 
verilmemektedir.

   Gerçek tarih ancak araştırarak, 
değişik açılardan bakarak ve akade-
mik tarihçilik yaparak aktarılabilir. 
Gerçek tarihimizin ortaya çıkarıl-
masında ise en büyük engel şu anda 
yaşadığımız siyasi çekişmelerdir.

   Tarihte yapılan bu siyasi bölücülük 
milli birliğe çok zararlıdır. Çünkü 
bir milletin en büyük maddi ve 
manevi birikimlerinin yer aldığı yer 
ortak tarihtir. 

   Bu siyasi çekişmeler, cahillik ve 
ufuksuzluk göstergesidir.

ORTAK TARİHİMİZ 

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar

BAKIŞ AÇISI
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Türk edebiyatının Anadolu’dan yükselen sesi:
Yaşar Kemal

Hayatı boyunca şiir, öykü, roman, anı, röportaj, söyleşi, deneme, oyun, fıkra, makale ve senaryo 
gibi birçok edebi türde eser kaleme alan usta yazar, Türk edebiyatına 26 roman, 11 deneme, 9 

röportaj, 2 öykü ve şiir alanında bir eseri miras bıraktı.

Folklordan, mitolojiden beslenmiş, doğduğu coğrafyanın ta-
biatını, insanını, destanlarını ve halk hikayelerini eserlerine 
taşıyan yazar Yaşar Kemal’in vefatının ardından 7 yıl geçti.

Türk edebiyatına 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü 
ve şiir alanında bir eseri miras bırakan Yaşar Kemal, Türk 
edebiyatının çınarı olarak anılıyor.

Gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli olan usta yazar, Nigar 
Hanım ile çiftçi Sadık Efendi’nin oğlu olarak, Adana sınırları 
içerisindeki Osmaniye’de 6 Ekim 1923’te dünyaya geldi.

Kemal’in Van-Ercişli olan ailesi, 1. Dünya Savaşı yıllarında 
sırasıyla Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’e gitti, son olarak 
da Adana’ya yerleşti.

Bir buçuk yıl süren göç esnasında Yusuf adlı yaralı bir çocuğu 
yanına alarak evlat edinen Sadık Efendi, henüz 4 yaşındaki 
Kemal’in gözleri önünde, Yusuf tarafından öldürüldü. Ke-
mal, bu olaydan çok etkilendiğinden 12 yaşına kadar kekeme 
konuştu.

Yaşar Kemal, küçük yaşta bir kaza sonucu sağ gözünü kay-
bederken, 8 yaşındayken köye gelen bir tuhafiyecinin köy 
kadınlarının borcunu yazmasından etkilenip, yazmaya ilgi 
duydu.

Henüz küçük yaşta doğaya, insanlara ve topluma karşı ilgi 
duyarak eserlerinin temelini oluşturan usta yazar, ilkokula 
gitmeden önce “Aşık Kemal” mahlasıyla halk şiirlerine imza 
attı.

İlkokula 9 yaşında başlayan Kemal, 1938’de mezun oldu. 
Okul arkadaşı Aşık Mecit ile aşıklarla atışacak derecede 
türküler söyleyip ağıtlar yakarken, annesinin engel ol-
masından dolayı saz çalmayı tam anlamıyla başaramadı.

İlk şiiri 1939’da, ilk kitabı 1943’te yayımlandı
Kaleme aldığı ilk şiiri “Seyhan”, 1939’da Adana Halkevi Der-
gisi’nde yayımlandı.

Ortaokula 1941’de başlayan ancak son sınıfta hastalandığı 
ve kendini edebiyata verdiği için yatılı öğrencilik hakkını 
kaybeden Kemal, ırgat katipliği, memurluk, ırgatlık, inşaat 
denetçiliği, öğretmen vekilliği ve arzuhalcilik gibi farklı 
işlerde çalıştı.

Usta edebiyatçı, hayatın zorluklarıyla olgunlaşırken, 
toplumun acılarını ve yaşadıklarını eserlerine yansıttı. Halk 
edebiyatına da ilgi duyan Kemal’in şiirleri 1940’lı yıllarda 
“Çığ”, “Ülke”, “Millet”, “Kovan” ve “Beşpınar” dergilerinde 
okurla buluştu.

Aynı yıllarda Pertev Naili Boratav, Nurullah Ataç, Güzin 
Dino, Arif Dino ve Abidin Dino ile tanışan Kemal, Abidin 
Dino vesilesiyle okuduğu “Don Kişot” eserinden etkilenerek, 
Batı edebiyatı üzerine daha çok okuma yaptı.

Usta yazarın, 1940-1941 arasında Çukurova ile Toroslar’dan 
derlediği ağıtları içeren “Ağıtlar” adlı ilk kitabı, 1943’te Ada-
na Halkevi tarafından yayımlandı.

Yaşar Kemal, 1946’da askerliğini yaptığı Kayseri’de ilk uzun 
hikaye kitabı “Pis Hikaye”yi kaleme aldı.
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Bilinen bazı konularda uzlaşma sağlamak 
için, bazı liderlerin bir araya gelmesi,  tari-
hi zirve midir?

Bence, bilinen şeylerin gündeme gelmesi 
değil, sorunların çözülmesiyle ilgili objek-
tif kararların alınması zirve olabilir. Peki, 
bu neyin neyin tarihi zirvesi imiş?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ye-
rine, güçlendirilmiş parlamenter sisteme 
geçiş ve bazı konularda uzlaşma toplantısı 
ymış...

Sözde, bu tarihi zirve toplantısıyla ilgili, 
farklı gibi gözükmüş olsa da aslında aynı 
yerden idare edilen bazı medya kuruluşları,  
yazılı, sözlü ve görsel araçlarıyla, bu zirveye  
katılacak liderlerinin oturacağı yuvarlak 
masadan  tutun,  yemek menüsüne  kadar 
günlerce, abarta, abarta haber yaptılar.

Peki sonuç ne oldu? Sanki, Amasya Genel-
gesi benzeri karar almışlar gibi yapılan 
açıklamada, bu milletin her gün duymaktan 
ezberlemiş olduğu, yasama, yürütme, yargı 
organlarının güçlendirilmesi yanında, 
demokratik hukuk devletini güçlendirmek 
amacıyla güçlendirilmiş parlamenter sis-
temi geçişle ilgili bazı konularda mutabık 
kaldıkları gibi uzlaşı sağlamışlar.

Şikayet ettikleri Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi kurulurken, onlar nere-
deydi? Asıl sorumlu,  kendilerini “Ağaçtan 
Çıkma Ak Kaşık “ gibi gören muhalefet ve 
dolayısıyla bunlar değil mi? Seçim önc-
esi “Bu sefer kesin kazanıyoruz, siz sa-
dece oyunuzu kullanın” gibi açıklamalar-
la seçmenlere umut verip, seçim günü de 
“Trafoya kedi girdi, oylar çalındı, bilgisayar 
sistemimiz çöktü, adam kazandı”  gibi ma-
zeretlerle birkaç gün ortalıkta görünmey-
erek hayal kırıklıkları yaşatmadılar mı?

Şimdi çıkmışlar tarihi zirve yaparak; güya 
tek adam sistemini değiştirmek için, bire 
karşı altı lider seçim ittifakı yaparak, sayın 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı indirecekleri 
görüntüsünü vermişlerdir. Amaçları seçim 
kazanmak olmayınca ha altı olmuş ha daha 
fazla olmuş  çok da önemli değil. Karşıymış 
gibi eleştirdikleri bu sistemi el birliğiyle 
inşa ettiler.

Parlamenter sistemi değişirken, bu ülk-
enin muhalefet partileri bunlar değil de 
başkaları mıydı?. İkide bir “Güçlendirilm-
iş parlamenter sistemden yanayız” diye 
dillerine doladıkları aynı açıklamayı yapıp 
duruyorlar. Parlamenter sisteme sahip çık-
ma mışlar, şimdi iktidara gelip parlament-
er sisteme dönüş yapacaklarmış...Hem 
de güçlendirerek... Güçlendirmenin nasıl 
yapılacağı ile ilgili bir açıklamaları da yok... 
Parlamenterin önüne “Güçlendirilmiş” 
yazmakla ya da söylemekle mi oluyor? An-
lamış değilim!

Bu zirve olsa olsa, enflasyonun durduru-
lamaz yükselişi,  akaryakıt, doğalgaz, ele-
ktrik ve buna benzer şeylere gelen  zam-
larla, vatandaşın alım gücünün düşmesi 
zirve yapmış iken,  bazı liderlerin bir araya 
gelerek tarihi zirve yapmaları, gündem 
değiştirmekten başka bir şey değildir.

Hak, hukuk, adalet, liyakat, sağlık, eğit-
im,adam kayırma, ekonomik  ve buna ben-
zer birçok sorunun beraberinde getirdiği  
zamlar dolayısıyla  boğuşan  vatandaşın 
ilgisini başka yöne çekecek, oyalayacak 
konu  ve kişiler kalmayınca, bu sözde tarihi 
zirve imdata yetişti.

Cumhur ittifakının tek derdi Erdoğan’ın 
tek adam rejimini devam ettirmek olabil-
ir. Ankara’da yapılan bu tarihi zirve de olsa 
olsa hep beraber inşa ettikleri  Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sisteminin  devamını 
sağlamaktan başka bir şey olmaz...

GERÇEKTEN, TARİHİ BİR ZİRVE Mİ?

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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KÜLTÜR-SANAT

Kilis’te Alaeddin Yavaşca Müzesi açıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışa çevrim içi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 
çevrim içi katılımıyla Kilis’te Alaeddin Yavaşca 
Müzesinin açılışı yapıldı.

Aralık ayında vefat eden klasik Türk müziği san-
atçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Yavaşca’nın mem-
leketi Kilis’te yaşadığı tarihi ev, restore edilerek 
müzeye dönüştürüldü. Müzenin açılışına, Bakan 
Ersoy da çevrim içi katıldı.

Vali Recep Soytürk, açılıştaki konuşmasında, 
2016’da Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yavaşca’nın 
doğduğu ve yaşadığı evin kamulaştırıldığını söyle-
di.

Yaklaşık 2,5 yıl önce Alaeddin ve eşi Ayten Yavaş-
ca’yı hastanede ziyaret ettiğini belirten Soytürk, 
bu ziyarette de evin akıbetiyle ilgili konuşmaların 
yapıldığını, sonraki süreçte çalışmaların sürekli 
izlendiğini ifade etti.

Şehrin Yavaşca ile övünç duyduğunu anlatan 
Soytürk, şunları kaydetti:

“Burası, yaklaşık 417 metrekare kapalı, 107 me-

trekare açık alanı olan eski bir Kilis evi. Şehrin 
merkezinde yer alan bu evin hemen yan tarafında 
Can Polat Paşa Camimiz, Can Polat Paşa Hanımız, 
Can Polat Paşa Konağı bulunuyor. Çok özel bir me-
kan. Alaeddin Yavaşca’yı şehrimizdeki bütün insan-
larımıza tanıtmış olacağız. Ama bir taraftan da çok 
modern bir müzeye sahip olduğumuz için büyük 
bir kazanç duyacağız. Evin müzeye dönüştürülm-
esinde emeği geçen herkese, başta Bakanımız Er-
soy’a teşekkür ederiz.”

Açılışa, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür 
Yardımcısı İsmail Karaman, Belediye Başkanı 
Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile diğer ilgililer 
katıldı.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri 
müzeyi gezdi.
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SD Standartları
Resmi olarak SD olarak kısaltılan 
Secure Digital, SD Derneği (SDA) 
tarafından taşınabilir cihazlarda kul-
lanılmak üzere geliştirilen bir hafıza 
kartıdır.SD Derneği Ocak 20002’de 
Panasonic, SanDisk (şimdi Western 
Digital) ve Toshiba (şimdi Kiox-
ia) tarafından kurulan SDA, hafıza 
kartları için bir standart olarak SD’yi 
oluşturmaya adanmıştır. 
SD standardı, cep telefonları, diji-
tal kameralar, MP3 çalarlar, kişisel 
bilgisayarlar, tabletler, yazıcılar, araç 
navigasyon sistemleri, elektronik 
kitaplar ve diğer birçok tüketici el-
ektronik cihazı dahil olmak üzere 
taşınabilir depolama endüstrisinde 
birçok alanda kullanılmaktadır.
SD Kart için tanımlanmış üç farklı 
boyutu vardır; tam boy, miniSD ve 
microSD. MicroSD, miniSD’nin ye-
rini aldığından iki boyutu bulun-
maktadır. Tam boy SD kart 32x24x-
2.1mm iken, microSD kart 15x11x1 
mm ölçülerine sahiptir.

SD kartlar şu anda bellek kapasitesi 
aralıkları: Standart SD kartlar 2 GB’a 
kadar çıkar, SDHC (Yüksek Kapa-
site) kartları 2GB ile 32GB arasında, 
SDXC (Genişletilmiş Kapasite) kart-
ları ise 32GB ile 2TB arasında,SDUC 
(Ultra Kapasite) kartları ise 2TB ile 
128TB arasında değişmektedir.

SD ilk veri yolu hızı varsayılan 12,5 
MB/sn’lik modu SD1.0 tarafından 
tanımlandı. Ardından, dijital kam-
eraları desteklemek için SD1.1 
tarafından 25MB/s’lik bir Yüksek 

Hızlı Mod tanımlandı. Yeni ve daha 
hızlı cihazları desteklemek için daha 
yüksek performans seviyelerine ihti-
yaç duyuldu. SD Derneği, daha hızlı 
veri yolu arayüzlerini tanıttı: UHS-I 
(104 MB/sn ), UHS-II(312 MB/sn 
), UHS-III (624 MB/sn ) ve SD Ex-
press (PCIe Gen.3x1 için 985MB/
sn, PCIe Gen.4x1 için 1970MB/
sn, PCIe Gen.3x2 ile PCIe Gen.4x2 
için 3940MB/sn). Tüm bu daha hı-
zlı arayüzler SDHC, SDXC ve SDUC 
hafıza kartları için mevcuttur.

SD bellek kartı üreticisine ve markası-
na bağlı olarak bellek erişim hızında 
büyük farklılıklar vardır. Değişen hı-
zlar, hangi kartın akış içeriğini kes-
inlikle kaydedebileceğini belirlemeyi 
zorlaştırır. Video kaydı, sorunsuz bir 
oynatma için kayıt sırasında “kare 
düşmesini” önlemek için sabit bir 
minimum yazma hızı gerektirir. SD 
Derneği, gelişmiş video kalitesinde 
kayıt talebini karşılamak için çeşit-
li Hız Sınıfı standartları tanımladı. 
Ana bilgisayar ve kart ürünlerine 
gösterilen Hız Sınıfı sembolleri, kul-
lanıcıların güvenilir kayıt için en iyi 
kombinasyona karar vermelerine 
yardımcı olur (kare düşüşü yok). Üç 
tür hız göstergesi vardır: Hız Sınıfı 
(Sınıf 2, 4, 6 ve 10 ), UHS Hız Sınıfı 
(U1 ve U3) ve Video Hız Sınıfı ( 
V6,V10,V30,V60 ve V90) simge-
leri minimum yazma hızını gösterir. 
Bu özellikle video kameralar, vid-
eo kaydediciler ve video kayıt özel-
liklerine sahip diğer cihazlar için 
kullanışlıdır.
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Konya’da baraj suları altında kalacak mahallenin
sakinleri taşınmaya hazırlanıyor

Mahalleye 8 kilometre uzaklıktaki Göksu Nehri 
üzerinde yapımı tamamlanan ve yakında su tut-
maya başlayacak baraj, 428 hanede yaşayan iki 
bine yakın kişi için de yer değişikliğini beraber-
inde getiriyor.

Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye 
dönüşen, il merkezine 170 kilometre mesafedeki 
mahallede kamulaştırılan 428 hanenin sahipleri, 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın-
ca Meram ilçesi Çarıklar mevkisinde hazırlanan 
yeni yaşam alanına taşınacak. Yeni evlerini teslim 
alan bazı mahalle sakinleri, göç planlarını yapma-
ya başladı.

Mahalle muhtarı Yunis Özer, yeni bir yerleşim 
yerinde yeni bir hayatın kendilerini beklediğini 
söyledi.

Yurt edindikleri yerden ayrılacak olmanın 

hüznünü yaşadıklarını dile getiren Özer, şöyle 
konuştu:

“İnsan doğduğu, çocukluğunun geçtiği, yaşlandığı 
yeri özler. Burada acı ve tatlı bir sürü anımız var. 
Atalarımız ‘insan rüyayı bile doğdu yerde görür’ 
der. Dünyanın dört bir tarafına gidenler oluyor 
ama yine doğduğu yere bir sılayırahim yapıyor. 
Ömür geçiren insanların burayı unutması müm-
kün değil.

Anılarımız sular altında kalacak. Yıllar sonra bile 
buraya gelip, şurada şu akrabamızın, şu komşu-
muzun evi vardı diye anacağız. Kimse doğduğu 
yeri terk etmek istemez ama mecbur oraya da 
alışıp, ayak uydurmak zorundayız. Yeni yurdu-
muzda sulu tarım yapmak istiyoruz. Biz çalışıp, 
çocuklarımızı okutup, devletimize de vergimizi 
verip, yeni yerimize tutunmak istiyoruz.”

Konya’nın Orta Toroslar’daki ilçesi Hadim’e yapılan Bozkır Barajı’nın suları altında kalacak 
Dedemli Mahallesi’nin sakinleri, Meram ilçesinde yapılan yeni yaşam alanına

taşınmaya hazırlanıyor.

YAŞAM
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KASTAMONU ve KANYONLARI
Kastamonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilidir. Gökırmak’ın 
bir kolu olan Karaçomak Deresi vadisinde kurulu bulunan şehrin denizden yüksekliği 774 
metredir. Kastamonu ilinin tarihi Hitit İmparatorluğuna kadar uzanmaktadır. Kastamonu 
Türk hakimiyetine ise 1105 yılında Danişmentli döneminde gerçekleşmiştir. Oldukça köklü 
geçmişe sahip olan bir ildir. Tarihi olarak köklü geçmişi ile ev sahipliği yaptığı beyliklere ve 
Osmanlı devletine ait olan birçok yapı ve eser bulunmaktadır. 800 yıl kadar önce yapılan 
İslami eserlerde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Evliyalar şehri olarak da 
bilinen Kastamonu Anadolu’daki en eski şehirlerden biridir, antik çağ ve Türk-İslâm döne-
mine ait birçok tarihi eser vardır. Kastamonu Kalesi, Atabey Camii, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, 
Yanık Sultan Türbesi, Nasrullah Camii, saat kulesi ve buna benzer birçok tarihi eser mevcut-
tur. Çivisiz yapı mimari olarak yapılan Mahmut Bey Camii de buradadır. Kastamonu kent 
merkezinde ayrıca Türkiye’de açılan ilk “Kent Tarihi Müzesi” bulunmaktadır. Kastamonu’nun, 
arkeolojik bazı kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda Paleolitik dönemden günümüze ka-
dar kesintisiz bir kronolojiye sahip olduğu görülür. Kısıtlı sayıdaki yüzey araştırması ve kazı 
çalışmasına bakarak elde edilen veriler ise bölge arkeolojisinin Anadolu tarihi açısından 
yine de önemli olduğunu vurgular. Yapılan araştırmalar bölgenin Paleolitik dönemle birlikte 
neolitik, kalkolitik ve erken tunç dönemlerine kadar kesintisiz bir yerleşime sahne olduğunu 
gösterir. Kastamonu’nun toplam 20 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler; Abana, Cide, İnebolu, 
Tosya, Daday, Merkez İlçe, Pınarbaşı, Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Şenpazar, Devrekani, 
Doğanyurt, Azdavay, Ağlı, Araç, Bozkurt, Hanönü, İhsangazi ve Seydiler ilçeleridir.
Kastamonu köklü tarihinin yanında yemyeşil muhteşem bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye’de 
orman alanlarının yoğunluğu itibarıyla ilk sıralarda yer almaktadır. En önemli milli servetimiz 
olan doğal güzelliklerin korumada öncelikli alanları içinde Kastamonu tabiat parkları ve milli 
parkları gelmektedir. Yaklaşık %70 ormanlarla kaplı Kastamonu’da 4 tabiat parkı, 3 milli park 
bulunmaktadır.

Kanyon Nedir: Dünya yüzeyinde nehirlerce oluşturulmuş derin vadilere denir. Yerküre 
üzerinde çökme veya tektonik hareketlerin bazen tek başlarına temel faktörler olarak, bazen 
ise çok uzun süreçlerde olmak üzere su ve hava akımlarının aşındırma etkilerinin temel veya 
yardımcı rolleri ile coğrafi yapı üzerinde oluşturdukları ‘yarık’ görüntüsündeki ‘genç vadi’ 
formlarıdır. 

Kanyonlar Bölgesi olarak isimlendirebileceğimiz, özellikle Pınarbaşı, Azdavay, Şenpazar, Küre 
ve Cide ilçelerinin bulunduğu Kastamonu’nun Kuzey Batı bölgesinde bulunan 6 adet Kanyon 
vardır. Bu Kanyonlar ve Milli Tabiat Parkları turizmin yönlendirmesinde temel değer olarak 
yer alacaktır.

Çatak 1 ve 2 Kanyonu ( Kastamonu / Azdavay) : Ballı dağın eteklerinden girdiği Azdavay 
sınırından itibaren Küre Dağları Milli Parkı erişen Devrekani, bu noktadan başlayarak yük-
sek dağlar ıssız tepeler, derin vadiler, geçit vermez kanyonlar, sık orman dokusu ve yaban 
hayatta örtülü bir arazinin ortasında akışını sürdürür. Azdavay ilçe çıkışında Kurt girmez, Kar 
yatağı ve Karakuş dağları arasından ki Çatak 1 Kanyonuna girerek sarp kaya duvarlar arasın-
da çılgınca akar. Çatak 1 ve 2, Devrekani Çayı’nın Küre Dağlarından Karadeniz dökülürken 
oluşturduğu eşsiz kanyonlardan birdir. Çatak 1 kanyonu çıkışında Nalbant köyünde Akçay 
Vadisi’ne gelen Akçay ve Evlek derelerine birleşerek güçlenerek Devrekani, Bu kez batıya 
yönelerek Çatak 2 kanyonuna giriyor. Yaklaşık 3 kilometre kadar uzanan Kanyon geniş bir ala-
na açıldığı Pınarbaşı ilçesi Gültepe Köyü Afet evleri Mahallesinde sona eriyor. Çatak kanyon-
larının geçtiği Azdavay ilçesi kadınların giydiği gökkuşağından çalınmış renklerle bezeli yerel 
kıyafetleri ile ünlü. Yüzyıllardır Ata yadigarı kültürünü sürdüren yöre kadını, şapka, yemeni, 
yelek, kuşak, elbise ve önlükten oluşan geleneksel kıyafetleri dolaşıyor.

Devamı simgedergi.com’da...
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TÜRKİYEDE Kİ KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ’NİN ŞİMDİ Kİ DURUMU

Türkiye gibi sürekli nüfusu artan ülkel-
erde özellikle konutsuzluk başlı başına 
önemli ve ciddi bir sorun dur. Bu ned-
enle de Türkiye’de konut edinmenin 
başlıca yollarından birisi mutlak şekil-
de bir yapı konut yapı kooperatifi üy-
esi olmaktır. Türkiye kooperatifleşme 
sürecini İskandinav ülkelerden öğren-
miş olup 1163 sayılı yasayla a bu duru-
mu resmileştirmiştir.

Ancak gittikçe artan inşaat maliyetleri 
ve kişilerin ekonomik güçlerinin azal-
ması artık bu durumu çıkmaz hale 
getirmiştir. Eskiden orta gelirli ya da 
dar gelirli bir kişi rahatça geçimini 
sağladığı gibi bir kooperatif üyeliğinin 
de gereklerini yerine getirerek konut 
sahibi olabilmekteydi. Hatta emekli 
bir memur emekli bir işçi bile emekli 
ikramiyesi ile bir konut alabiliyordu.

Ülkemizde ki şartların bozukluğu 
ekonomik dengenin ödeme koşullarını 
zorlaştırması dar gelirlinin hiç konut 
sahibi olamamasını sağlamış hatta orta 
gelirliyi bile konut sahibi olmaktan 
mahrum bırakmıştır. 

Ülkemizde ki kooperatifleri genel an-
lamda irdeleyici bulursak hemen he-
men bu kooperatiflerin yarısı ya da 
yarısına yakını yıllarca sürmüş nihai 
sonuca da ulaşamayarak kadük olmuş 
bulunmaktadır. Bunu iki kategoride 
değerlendirebiliriz.

1. Ekonomik şartların hızla bozu-
lması
2. Kooperatif mevzuatının 
günümüze uydurularak daha etkin 
hale getirilmesi.
      Bu iki kategorinin de vatandaş 
lehine yapılması mutlak şekilde ko-
nut edinmenin herkesin mali gücüne 
göre devletin haz<inesi tarafından 
desteklenmesi gerekir.

TOKİ (toplu konut idaresi) tarafından 
yapılan konutlar çok zayıf kalmış bekle-
nen talebi de karşılayamamıştır. İnşaat 
maliyetlerinin bu kadar çok artmasına 
devletin yani hazinenin hiçbir katkısı 
olmadığı için konut edinme ihtiyacı 
gittikçe yoksul vatandaşların konut ed-
inme şartlarından uzaklaşmıştır. Buna 
nasıl çözüm üretilebilir ? Bence dev-
lete ait milli emlak da bulunan yerlerin 
belediyeyle birlikte yapılacak alt ve üst 
yapı çalışmalarıyla birlikte uzun vadeli 
küçük ödemelerle kişilerin konut ed-
inmesi sağlanabilir. Bu şartlar sadece 
konutu olmayan için uygulanmalı ko-
nutu olana ikinci bir konut niteliğinde 
verilmemelidir. Bu konutların yapıl-
masında her türlü vergi ve harçlardan 
muaf tutulmalı mutlak şekilde kişinin 
kazancının gelir testinin yapılarak ko-
nut edinmesinin sağlanması gerekir. 

Ülkemizin her tarafında TOKİ bir 
takım konut edindirme hamleleri 
yaptırmakta ama bu çok az kesimi ve 
kişiyi hedef almaktadır. İhtiyacın çok 
altında kalmaktadır. Gün geçtikçe ar-
tan kiralar evsiz kalanlar oranını artır-
makta bu da sosyolojik açıdan yeni 
bir takım sorunların doğmasına ned-
en olmaktadır. Devletimizin istatistik 
çalışmaları ile bölgelere ve illere göre 
yeni istatistik çalışmalar yapılarak nere-
de ne kadar konuta ihtiyacın olduğu ile 
ilgili planlamalarla bu sorunların üs-
tesinden gelinebileceğine inanıyorum. 
Özellikle büyükşehirlerimize yapılan 
göçler konut sorununu da beraber ge-
tirmiştir. Yukarıda belirttiğim gibi buy 
sorunlar ancak planlamayla aşılabilir. 
Gelişigüzel yapılanmaların ve çalışma-
ların bu sorunların üstesinden geline-
meyeceğini ve bu sorunları daha da 
büyüteceğini düşünüyorum. Yetkililer-
in bu durumu bu pencereden bakarak 
çözeceğine inanıyorum. 

Yaşar ERDOĞDU
Mali Uzman

Yazar
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MONTRÖ MUTLAK EGEMENLİĞİMİZİN TEMİNATIDIR 

MONTRÖ’YÜ ESNETMEK VEYA MON-
TRÖ ALEYHİNE YOL İZLEMEK TÜRK 
DEVLETİNE VE TÜRK MİLLETİNE 
İHANET ANLAMINA GELİR.

Değerli arkadaşlarım,
Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ukrayna’da 
sadece havaalanları, askerî üsler değil, 
yerleşim birimleri de isabet alıyor. 
Rusya-Ukrayna gerilimi işgale doğru il-
erlerken insanlar hayatlarını kaybediyor 
savaş çirkin yüzünü göstererek ilerliyor.
İngiltere, Almanya, Amerika ve diğer 
Avrupa ülkeleri Rusya’nın saldırısına 
karşı Ukrayna’nın yanında olacaklarını 
açıklamalarına rağmen bu güne kadar 
kışkırttıkları 44 milyonluk Ukrayna’yı Rus 
zulmünden kurtarmak için değil, ken-
di işgal alanlarını genişletme politikala-
rına Ukrayna’yı bahane etme stratejisini 
sürdürmeye devam ediyorlar.

ABD ve NATO’nun hedefi sadece, Suriye’de 
bize karşı birlikte hareket ettiği Rusya’yı 
geriletmek değil, Emperyalist Batı’ya karşı 
kazandığımız Kurtuluş Savaşından bu 
yana mutlak egemenliğimizin teminatı 
olan Montrö sözleşmesini bertaraf ederek 
Türkiye’nin tam manasıyla kuşatma altına 
alınmasını sağlayarak ülkemizi sonuçlarını 
anmak bile istemeyeceğimiz kadar vahim 
bir savaşın ortasında bırakmaktır. 

KAFKASLAR DE İNGİLİZLERLE FED-
ARASYON KUŞATMASI

Değerli Arkadaşlarım,
Rauf Orbay, anılarında “İngilizlerden, 
Bolşeviklere karşı Kafkas Federasyonu 
önerdiğini” övünerek anlatmaktadır. Hâl-
buki Atatürk 5 Şubat 1920 günü bütün 
kolordu komutanlıklarına çektiği telgrafta 
şunları söylemektedir. “ Kafkasların İngiliz 
hâkimiyetine girerek kuşatılmamız du-
rumunda Türkler için direnme imkânları 
kökünden yok olur. Bu durum Anadolu 
Türklerinin yok edilmesine sebebiyet vere-
cektir”

Atatürk’ün “Devlet ve millet olarak yok 
olma” olarak nitelendirdiği bu tez, Kur-
tuluş Savaşı’nın ikinci adamı tarafından 
savunulabilmektedir. Aynı şekilde Dışişleri 
Bakanımız Bekir Sami, Atatürk’e danış-

madan Meclisin bilgisi haricinde Lon-
ra’da yaptığı bir dizi görüşmede İngiltere 
Başbakanı Lloyd George’a “Kafkas Feder-
asyonu” önerisinde bulunmuştur. İngiliz 
belgelerine göre 4 Mart 1921 günü Lloyd 
George’a “ Türkiye’yi Rusya’dan korumak 
için bütün Kafkasya’da askeri bir set olarak 
bağımsız bir konfedarasyon kurulmalıdır.” 
önerisini yapmıştır. Bu ve bunun gibi is-
tiklalimizi tehlikeye atacak hataları sebebi-
yle dönüşünde istifası alınarak görevine 
son verilmiştir.

O zamanki Düvel-i Muazzama devletler-
inin silahlı gücü İngiltere ile bu günkü 
Nato ve ABD ile çıkarları Batı’nın çıkarları 
ile örtüşen siyasilerin izlediği yolun bir 
asır önce yaşadıklarımızdan hiçbir farkı 
bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda Kanal İstanbul, Montrö 
ve 104 Amiral hakkında açılan soruştur-
malar konusunda Montrö’ye aykırı ABD 
ve NATO’nun çıkarlarına uygun olarak 
atılacak her adımın Türkiye’nin aleyhine 
hatta Batı’nın “Türksüz Anadolu” amacına 
hizmet edeceğini defalarca anlattık. 

Nitekim ABD’nin Ukrayna ve Gürcistan’ı 
yanına alarak 6 Karadeniz ülkesinden 
5’ini NATO üyesi yapması, Karadeniz’i bir 
“NATO gölü” yapabilme hedefi ile ilgili 
olup bu durum Sadece Rusya’nın değil Tür-
kiye’nin aleyhine olup sonuçları itibarıy-
la Türkiye’yi de büyük sorunlarla karşı 
karşıya getirecektir. O nedenle Ukrayna ve 
Gürcistan’ın üyeliğine karşı çıkmak, Rusya 
kadar, doğuracağı riskler nedeniyle Türki-
ye’nin de çıkarınadır!

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komu-
tanı General Ben Hodges’in, “Montrö’yü 
kullanarak Rus gemilerine boğazları kap-
atmalı” açıklaması Türkiye’nin ABD ile 
Rusya arasında Montrö üzerinden yaşana-
bilecek gerilimin ortasında kalabileceğini 
gösteriyor. 

MONTREUX BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ
Sevgili Okurlar,
Önce “Montrö Boğazlar Sözleşmesi” nedir 
anlatalım: ....

Yakup
KOÇYİĞİT

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Spor araç pilotları test için İskandinav
ülkelerini değil, Çıldır’ı seçti

Finlandiya, Norveç gibi İskandinav ülkelerine 
gidip araçlarını buzda test eden lüks spor araç 
pilotları, bu yıl otomobillerinin ve lastiklerin-
in sürüş güvenliği açısından kış performansını 
Çıldır Gölü üzerinde test etti.

Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan ve 
soğuk havanın etkisiyle yüzeyi tamamen buz-
la kaplanan Çıldır Gölü, kış mevsiminde birçok 
farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve 123 kilo-
metrekare alana sahip olan Çıldır Gölü, bu yıl 
araçların ve kış lastiklerinin karlı ve buzlu ze-
mindeki performanslarını test eden otomobil fir-
malarını da ağırladı.

Son olarak bir yarış takımının davetlisi olarak 
göle gelen lüks otomobil firmasının test pilotları, 
buz kalınlığı ölçümlerinin yapılması ve önlemler-
in alınmasının ardından, gölde oluşturulan zorlu 
parkurda araçlarını test etti.

Yüzeyindeki buz kalınlığı 50 santimetreye ulaşan 
ve en derin yeri 42 metreyi bulan gölün 10 metre 
derinliğindeki kıyı kesimi yakınında yapılan tes-
tler, göle gelen ziyaretçilerce de merakla izlendi.

Daha önce bu tür eğitimler için Finlandiya ve 
Norveç gibi İskandinav ülkelerine giderek eğitim 
alıp testlere katılan lüks spor araçların pilotları, 
bu yıl tercihlerini Çıldır Gölü’nden yana kullandı.

Göl üzerinde Bitci Racing takımının şampi-
yon pilotları eşliğinde eğitim amaçlı sürüş yapıp 
araçlarının ve otomobillerinin kış lastiklerin-
in performansını deneyen pilotlar, eğitimin ar-
dından hız denemesi yaptı.

Sürüş eğitmeni ve Bitci Racing Takım Direktörü 
İbrahim Okyay, çok özel bir gün yaşadıklarını 
belirterek, “Çıldır Gölü’nde 7 yıldır yaptığımız et-
kinlikler sonunda nihayet Finlandiya ve Norveç’e 
giden otomobiller ve markalar, Çıldır Gölü’ne 
gelmeye başladı.” dedi.

Yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’nde spor araçlarının ve
kış lastiklerinin sürüş güvenliği açısından performansını test eden pilotların sürüş eğitimi,

göle gelen ziyaretçilerce merakla izlendi.
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MAKİNİSTİ OLMAYAN LOMOMOTİFLER
Lafa gelince Türk futbolunun üç lokomo-
tifi diye bahsederler. Lakin somut duruma 
baktığımız zaman hiç öyle görünmüyor. 
20 yılı aşkın süredir bahsi geçen İstanbul 
takımlarını takip ederim, istikrarlı şekil-
de iyi yönetildiklerine hiç şahit olmadım. 
Bugüne kadar hep günü kurtarma eylem-
leri, tribünlere şirin gözükme hareketleri, 
koltuklarını koruma derdine düştüler. 
Kulübün geleceği söylemleri hep boş 
çıktı... Kimse derdinin kulüp olduğunu 
hissettirmiyor.

Ali Koç tarihin gördüğü en başarısız baş-
kan olabilir. Parası var diye anlamadığı 
işe niye girer ki insan? Neyin hırsı bu? 
Dört yıldır sürekli transferlerle taraftarını 
kandırmaya çalıştı, öyle bir noktaya geldi 
ki sezon sonu sözleşmesi biten Mbappe’yi 
çözse bile bir kesimi kandıramaz artık. İşin 
kötü yanı, bunu görüp durun şans verelim 
diyecek bir taraf da var. Mbappe’ye yazık 
olur o ayrı tabii ki. Sezonun ikinci yarısı 
başlarken, ajanslara tüm kulvarlarda de-
vam eden tek takımız haberi yaydı. En son 
Avrupa Konferans liginde Slavia Prag’a ele-
nip Şubat ayı bitmeden hedefsiz kaldılar. 
Elendiği takımın teknik direktörü 5 yılda 
bir sistem oturtmuş, takımı bir makinenin 
dişlileri misali görüntü veriyor, bizim tem-
silcimiz bu süre zarfında 10 teknik adam 
değiştirmiş, onun yerine sezon başın-
da teknik direktör arıyorlar, sahada ne 
yaptığından bihaber. Düşünün ki kurada 
Fenerbahçe ile eşleştikleri için sevindiler... 
Eşleşmeden önce kilit oyuncularını sattılar 
ve iki maçta da tabiri caizse ezdiler! Yazık 
yahu!

Diğer yanda Beşiktaş. Sergen Yalçın’a ka-
zanacağı üçüncü kupa şansını vermeden 
gönderdiler. Yerine Önder Karaveli hoca 
geldi alt yapıdan. Sempatik ve işini severek 
yapan biri ona lafım yok. İyi de bu seviye 
için ne kadar işinin ehli? Çok iyi insan di-

yorlar bahsederken. Aynısını yine alt yapı 
hocası olan Reikerink için de yaptılar. Ark-
adaş iyi insan ise cennete gitsin bana ne? 
Birine iş verirken onun kapasitesine bakılır 
insanlığı sonra gelir. Bu saçmalıklardan 
ne zaman sıyrılacağız merak ediyorum. 
Bir kere böyle geçiçi çözümler ile otorite 
boşluğu yaratırsın. Oyuncular ne kadar iyi 
niyetli olsa da bir gevşeklik oluşur ister is-
temez.

Galatasaray hepsinden berbat bakmayın! 
Geçen ay nasıl bir şey projesi olduklarını 
yazdım sizlere. O kadar süratli yalan 
söylüyorlar ki yetişemiyoruz. Hadi diğer-
leri işten anlamıyor beceriksiz. Bunlar 
hepten art niyetli. Resmen taraftarlarının 
sinir uçlarıyla oynuyorlar. Avrupa liginde, 
şampiyonlar ligi ayarındaki takımlara 
karşı mağlup olmadan lider çıkan efsane-
lerini ülke içerisindeki operasyonlara kur-
ban ettiler, şimdi Göztepe deplasmanında 
koca ilk yarı 60 isabetli pas yaptıran bir 
analiz sorumlusu ile Barcelona karşısına 
çıkmaya hazırlanıyorlar. Bir de sözde yö-
netici çıkıp “daha önce Barcelona’yı çok 
yendik” diyor. Tarihte tek galibiyet var!? 
Bunlar sözde yönetiyorlar Galatasaray’ı. 
Taraftarın tek beklentisi var; Mart ayın-
da yapılacak kongrede çift ibrasızlık ile 
görevden düşürülmesi. Aksi halde bu Gal-
atasaray’ın iyi günleri...

Yani dostlar kısacası, lokomotifler bir şekil-
de yol yapıyor ama bunları doğru dürüst 
hareket ettirecek makinistler bir türlü bu-
lunamıyor. Biri süremiyor diğeri geliyor, 
öncekinden daha beter kullanıyor! Demek 
ki sistem baştan bozuk usta! Bu yüksek hıza 
ulaşacak potansiyelleri küçücük salon-
lara sıkıştırmışlar, içeride kendi etrafında 
dönüyor. İleri gidemiyor! Bir devrim lazım 
bunlara. Örnek mi? Bak Red Bull firması-
na! Leipzig ve Salzburg’dan neler yarattı. 
Kabul edin; dernek sistemi çürüktür!

Murat ALTUN
Yazar
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Olimpizmin Türkiye’deki öncüsü: Selim Sırrı Tarcan

Selim Sırrı Tarcan, 1874’te bugünkü Yunanistan 
sınırlarında kalan Yenişehir’de (Larissa) miralay 
Yusuf Bey ile Zeynep Hanım’ın çocuğu olarak 
dünyaya geldi.

Yusuf Bey’in 1876 Karadağ Muharebeleri’nde 
şehit düşmesi üzerine 2 yaşında babasız kalan 
Tarcan, ailesi ile İstanbul’da asker olan dayısının 
yanına yerleşti.

Bir süre sonra dayısının da II. Abdülhamit’e mu-
halefeti nedeniyle sürgüne gönderilmesi üzerine 
Selim Sırrı Tarcan, Galatasaray Lisesine yatılı 
öğrenci olarak yazıldı. Tarcan, lise yıllarında Ali 
Faik (Üstünidman) Bey’den cimnastik dersleri 
aldı.

Galatasaray Lisesinde 8 yıl eğitim gören Selim 
Sırrı Tarcan, daha sonra Askeri Mühendislik 
Okulunu bitirdi. Bir süre İzmir’de beden eğitimi 
öğretmenliği yapan Tarcan, burada tenis, halter, 
disk atma, boks, eskrim, güreş, yüzme, bisiklet ve 

futbol gibi sporlarla ilgilendi.

Selim Sırrı Tarcan, Osmanlı Milli Olimpiyat Ce-
miyetini kuran isim olarak tarihe adını yazdırdı.

İzmir’deki öğretmenliğinin ardından İstanbul’a 
dönen Tarcan, Büyükada’da oturan Galatasaray 
Lisesi Fransızca öğretmeni Mösyö Juery ile ark-
adaş oldu.

Teknik üniversitede eskrim ve cimnastik öğret-
menliği yapan Tarcan, Juery aracılığıyla 1907 yılı 
yazında Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) 
yeni üyeler kazandırmak için dünya turuna çıkan 
modern olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de 
Coubertin ile tanıştı.

Tarcan, Coubertin’in Osmanlı Olimpiyat Cemi-
yetini kurmasını istemesine rağmen o dönem ce-
miyet kurmanın yasak olması nedeniyle bu talebe 
olumlu yanıt veremedi. Bunun üzerine Couber-
tin, Tarcan’ı temsilci olarak görevlendirdi.

Türkiye’de olimpik sporların öncüsü olarak kabul edilen spor adamı Selim Sırrı Tarcan,
vefatının 65. yıl dönümünde anılıyor.



SİMGE DERGİ 57

SPOR

Sultan II. Abdülhamit’in 24 Temmuz 1908’de İkin-
ci Meşrutiyet’i ilan etmesinin ardından cemiyet kur-
manın serbestleşmesiyle Selim Sırrı Tarcan, Osmanlı 
Milli Olimpiyat Cemiyetini kurmak için çalışmalara 
başladı. Kendisi öğretmen olduğu için cemiyet başkan-
lığına gazeteci Ahmet İhsan Tokgöz’ü uygun gören 
Tarcan, genel sekreterlik görevini üstlendi. Cemiyetin 
üyeliklerine Hasip Bayındırlıoğlu, Asaf ve Cevat Rüştü 
kardeşler getirildi.

Dönemin İçişleri Bakanlığının kayıtlarında Olimpiyat 
Cemiyetinin o tarihte kurulduğuna ilişkin bir belgeye 
rastlanmasa da Londra 1908 Oyunları’nın resmi rapo-
runda Osmanlı adına Yunan asıllı cimnastikçi Aleko 
Moullos’un adının yer alması cemiyetin 1908’de ku-
rulduğunu ortaya koyuyor.

1908 aralık ayında da IOC’ye üye kabul edilen Selim 
Sırrı Tarcan, Osmanlı Olimpiyat Cemiyetini IOC’de 
ilk kez 1909 yılında yapılan Berlin birleşiminde temsil 
etti. Selim Sırrı Tarcan, 1910 Lüksemburg, 1911 Buda-
peşte, 1912 Stockholm, 1913 Lozan, 1914, 1924 Paris 
ve 1925 Prag birleşimlerine de katıldı. 1911 Budapeşte 
birleşiminde Osmanlı Devleti, IOC üyeliğine resmen 
kabul edildi. Böylece Osmanlı Devleti, IOC üyelik 
sıralamasında 13. basamakta yer aldı.

Türkiye’de voleybol ve boksun kurucusu
Selim Sırrı Tarcan, Türkiye’de voleybol ve boksun ku-
rucusu olarak da kabul ediliyor.

İsveç Kraliyet Askeri Beden Eğitimi ve Cimnastik 
Akademisine 1909’da başlayan ve 2 yıl süren eğitimi 
tamamlayan Tarcan, yurda döndükten sonra yeniden 
beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmaya devam etti.

İsveç’te yöresel kültürlerin topluma kazandırılmasıyla 
ilgili folklor çalışmalarının nasıl yapıldığını gören Tar-
can, Osmanlı Devleti’nde folklor çalışmalarını başlatan 
ilk kişi oldu. Ege Bölgesi’nden zeybek oyunları derleyen 
Selim Sırrı Tarcan, oyunları İstanbul şehir toplumuna 
tanıtmaya çalıştı.

Tarcan, yaşamı boyunca 58 kitap, 2 bin 500 makale 
yazarken, bin 520 konferansta deneyimlerini katılım-
cılarla paylaştı.

TMOK’ta 4 yıl başkanlık yaptı
Selim Sırrı Tarcan, kurucusu olduğu Türkiye Milli Ol-
impiyat Komitesinde (TMOK) 1923-1927 yıllarında 
başkanlık görevini yürüttü.

I. Dünya Savaşı sonrası 1919’da “savaşa neden olduk-

ları” gerekçesiyle Osmanlı Devleti, Almanya, Avustu-
rya-Macaristan ve Bulgaristan, IOC’den ihraç edildi. 
Bu devletler savaş sonrasının ilk olimpiyatı olan 1920 
Antwerp Oyunları’na katılamadı.

1921’de Selim Sırrı Tarcan’ın Türkiye, Jul Murssa’nın 
Macaristan, Stanciov’un Bulgaristan IOC temsilciliği 
unvanları, Belçika, Çekoslovakya ve Lüksemburg del-
egelerinin karşı çıkmalarına rağmen Baron Pierre de 
Coubertin’in ısrarı üzerine geri verildi.

Bunun üzerine çalışmalara başlayan Tarcan, Kurtuluş 
Savaşı nedeniyle bir yıl sonra hazırlıklarını tamamladı. 
25 Haziran 1922’de Milli Olimpiyat Cemiyeti yerine 
Kaim Cihan Müsabakalarına İştirak Cemiyeti adıyla 
kurulan II. Osmanlı Olimpiyat Cemiyetinin başkanlığı-
na Hasip Bayındırlıoğlu getirildi.

31 Temmuz 1922’de ise İstanbul’da Ali Sami Yen başkan-
lığında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) ku-
ruldu. TİCİ’de Burhan Felek ikinci başkan, Selim Sırrı 
Tarcan başdanışman olarak görev aldı. Bu gelişmeden 
sonra Selim Sırrı Tarcan, kurulalı ancak iki ay olan 
Kaim Cihan Müsabakalarına İştirak Cemiyetini fes-
hetti. 28 Ağustos 1922’de geçici olarak oluşturulan III. 
Osmanlı Olimpiyat Cemiyetinde başkanlığı yine Hasip 
Bayındırlıoğlu üstlenirken, Selim Sırrı Tarcan genel se-
kreter oldu ve IOC tüzüğüne uygun cemiyet tüzüğünün 
hazırlanmasına başlandı.

Bu gelişme sonrasında Olimpiyat Komitesinin yeniden 
oluşturulması için TİCİ yöneticileriyle birlikte çalışan 
Tarcan, 29 Ekim 1923 Çarşamba günü Cumhuriyet’in 
ilan edilmesinin hemen ardından yeni komiteyi belirle-
di ve 2 Kasım 1923 Pazar günü Türkiye Milli Olimpiyat 
Cemiyeti olarak ilk toplantısını gerçekleştirdi. Böylece, 
zaman içinde birkaç kez değişime uğrayan Osman-
lı Milli Olimpiyat Komitesinin nihai adı 1923 yılında 
günümüze de ulaştığı şekilde “Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi (TMOK)” olarak resmiyet kazandı.

Tarcan, İzmir’de verdiği bir konferansta, yöneticileri 
sporculardaki amatörlük ruhunu öldürmek, sporcu-
ları da kendilerini profesyonelliğe kaptırmakla eleştir-
ince büyük tepki gördü. Açıklamaları TİCİ tarafından 
kınanınca Selim Sırrı Tarcan, kurucusu olduğu 
TMOK’un toplantılarına katılmamaya başladı ve tüzük 
gereği 1927 yılı başından itibaren izinli sayıldı. Daha 
sonra Tarcan’ın yerine Ali Sami Yen başkanlığa seçildi.

Bir dönem bürokratlık yapan Selim Sırrı Tarcan, daha 
sonra siyasete atıldı ve milletvekili seçildi. Tarcan, 2 
Mart 1957’de İstanbul’da vefat etti.
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Libya’da Temsilciler Meclisinden güvenoyu alan 
Başağa hükümetinin bakanları belli oldu

Başağa hükümetinin yayımladığı listeye göre, 
Başbakan Birinci Yardımcılığına Ali el-Kat-
rani, İkinci Yardımcılığına Salim Matuk ez-
Zelime, Savunma Bakanlığına Ahmid Hume, 
Dışişleri Bakanlığına Hafız Haddur ve İçişleri 
Bakanlığına İsam Ebu Zeriyye getirildi.

Tobruk’taki Temsilciler Meclisinde bugün 
yapılan güvenoyu oturumuna katılan 101 
vekilden 92’si Başağa hükümeti için “evet” oyu 
kullanmıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Fo-
rumu’nun Kasım 2020’deki toplantılarında, 
ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçim-
lerinin 24 Aralık 2021’de yapılmasına karar 
verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yük-
sek Konseyi’nin hukuki altyapıyı belirleyecek 
kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler 
planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ul-
usal Birlik Hükümeti’nin görev süresinin 24 
Aralık’ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat’ta yeni 
başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun 
katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan 
seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Ab-
dulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini 
Cenevre Anlaşması’nda belirlenen yol hari-
tasından ayrılmakla suçlayarak görevinin 
başında olduğunu söyledi.

Libya’nın doğusunda yer alan Tobruk’taki Temsilciler Meclisinden güvenoyu alan Fethi Başağa 
hükümetinin 29 bakandan oluşan kabinesi belli oldu.
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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Kosova’nın
NATO’ya girme zamanı gelmiştir

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 
“Ukrayna’da olayları gördüğümüzde doğal 
olarak düşünüyoruz ki Kosova’nın NATO’ya 
girme zamanı gelmiştir.” dedi.

Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 
görüşmesinin ardından ortak basın toplantısın-
da konuştu.

Cumhurbaşkanı Osmani, Türkiye ile olan il-
işkilerinin şimdiye kadar çok iyi olduğunu, 
bundan sonra da iyi olması için çaba göster-
diklerini söyledi.

Türkiye halkına ve kurumlarına Kosova’ya 
verdikleri destek için teşekkür eden Osm-
ani, “Hem aramızdaki ilişkiler seviyesinde 
desteklerinizi gördük hem de uluslararası 
arenada desteklerinizi gördük. Aramızdaki il-
işkileri daha çok ekonomik ve insani konular-
da da daha fazla geliştireceğiz. Kosova’nın sesi 
çıkmadı uluslararası arenada, Türkiye bize bu 
konuda yardımcı olmuştur özellikle Sayın Er-

doğan’ın bizzat vermiş olduğu desteği bugün 
tekrar hatırlattık.” dedi.

Osmani, “Türkiye’nin aramızdaki ilişkileri 
daha ileriye, daha stratejik bir seviyeye get-
irme çabalarını görüyoruz.” diyerek halkı ve 
hükümeti adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
teşekkür etti.

Kosova’yı ilk tanıyan devletlerden birinin Tür-
kiye olduğunu hatırlatan Osmani, Türkiye’nin 
her zaman yanlarında olduğunu, iletişim 
kapılarını açtığını ve dünyanın farklı ülkeler-
inin Kosova’yı tanıması için çok çalıştığını be-
lirterek, “Biz hala bu konuda Türkiye ile çalış-
maktayız. Ukrayna’da olayları gördüğümüzde 
doğal olarak düşünüyoruz ki Kosova’nın NA-
TO’ya girme zamanı gelmiştir. NATO’da Tür-
kiye’nin rolü çok önemlidir, dolayısıyla Sayın 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek is-
tiyorum, bu konuda da vermiş olduğu destek 
için.” diye konuştu.
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Van’da 3 bin rakımlı rüzgar enerjisi santralinde
50 bin haneye elektrik üretiliyor

“Güneş şehri” anlamına gelen “Tuşba” adıyla yıllarca 
Urartu Krallığı’na başkentlik yapan Van, güneş ener-
jisinin ardından rüzgar enerjisi üretimiyle de yenilen-
ebilir enerji kaynaklarının etkin kullanıldığı illerden 
biri haline geldi.

Yüksek dağların arasındaki derin vadileriyle rüzgardan 
enerjinin üretilebileceği en verimli şehirler arasında 
gösterilen Van’ın bu potansiyelinin ekonomiye ka-
zandırılması amacıyla 14 rüzgar türbininin yer aldığı 
RES kuruldu.

Üç yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
lisansın verilmesiyle FİBA Holding tarafından Gevaş 
ilçesindeki Kuskunkıran Geçidi’nde kurulan santralde 
geçen yıl enerji üretimine başlandı.

Santralin İşletme Müdürü Rıza Sarısaç, proje kapsamı-
na tüm türbinlerin kurulduğunu ve santralin devreye 
alındığını söyledi.

Projenin hayata geçirildiği bölgenin rüzgar enerjisi 
üretimi için en uygun yerlerden biri olduğunu belirten 
Sarısaç, “Buranın tercih edilmesinin sebeplerinden biri 
rakım olarak yüksek olması. En yüksek tribünümüz 3 
bin rakımda. Burası Türkiye’nin en doğusunda ve ülk-
enin en yüksek rakımındaki enerji santralidir. Rüzgar 
konusunda çok verimli bir bölge. Yüksek bir noktada 
yer alması rüzgarı daha iyi almasını sağlıyor. Bu da en-
erji üretimine iyi katkı sağlıyor.” diye konuştu.

Sarısaç, santralde 23 kişinin istihdam edildiğini dile 
getirerek, “Yüksekte olduğumuz için kar yağışı çok 
oluyor. Tipi sürekli yollarımızı kapatıyor. Özel bir iş 
makinesiyle sahaya çıkıyoruz. 50 megavat gücü var. 
Uygun rüzgarda 50 bin haneye yetecek kadar anlık el-
ektrik üretebiliyoruz. Santralimiz bu bölgede ilk. Son 
teknoloji kullanıldı. Meydana gelen arızaya anında 
müdahale edilebilir özelliği var.” ifadelerini kullandı.

Van’ın Gevaş ilçesinde 3 bin rakımda kurulan rüzgar enerjisi santraliyle (RES)
50 bin haneye yetecek enerji üretimi yapılıyor.
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ASELSAN büyümeye devam ediyor
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Yüksek teknolojiler-
imizi dünyanın hizmetine sunarken ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerledik.” dedi.

ASELSAN’ın 2021 yılı cirosu geçen yıla göre yüzde 
25 büyüyerek 20,1 milyar liraya ulaştı.

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, yatırım-
larıyla sürdürülebilir büyümesine devam eden 
şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FA-
VÖK) 5,5 milyar liraya yükselirken net karı da 7,1 
milyar lira seviyesine ulaştı.

Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 56 
olarak gerçekleşirken faaliyetlerinden elde edilen 
nakit akışları geçen seneye göre yüzde 42 artış 
göstererek 2,4 milyar lira oldu.

“İstikrarlı büyümeye devam ettik”
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün, savunma sanayii alanında lid-
er olarak 46 yılı geri bırakan şirketlerinin belirsi-
zliklerin kendini fazlaca gösterdiği 2021 yılında 2 
milyar dolar üzerinde yeni iş aldığını bildirdi.

ASELSAN’ın bakiye siparişlerinin ise 2021 sonu iti-
barıyla 8,5 milyar dolar olduğunu belirten Görgün, 
“Satış ve üretim ağımızla küresel çaptaki etkin-
liğimizi hızla büyütmeye devam ettik. 2021 yılında, 

bugüne kadar hiç satış yapılmamış 6 yeni ülkeye 
daha ASELSAN ürünlerinin satışını gerçekleştird-
ik. Son 3 yılda kullanıcımız olan ülke sayısına 15 
yeni ülke ekleyerek bu sayıyı 78’e yükselttik.” ifade-
lerini kullandı.

İstikrarlı büyümelerini teminen 2021’de de Ar-Ge 
faaliyetlerine 5 bini aşkın Ar-Ge personelleriyle 
devam ederek, 632 milyon dolar Ar-Ge harcaması 
yaptıklarını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

“2021 yılında Ar-Ge 250 Türkiye’nin En Çok Ar-
Ge Harcaması Yapan Şirketleri araştırmasında bir-
inciliği elde ettik. Savunma Sanayii Başkanlığımız 
öncülüğünde bağımsız milli teknolojiler hedefiyle 
yürüdüğümüz yolda bir seneyi daha geride bırakırk-
en her günümüzü daha güçlü Türkiye için çalışarak 
geçirdik. Pandeminin ikinci yılında da ASELSAN, 
yatırımları ile büyümeye devam etti. Yüksek te-
knolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ihra-
cat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda iler-
ledik. Ülkemize yönelik sorumluluğumuzu yerine 
getirirken toplam satışlarımızı yüzde 25 artışla 20 
milyar liranın üzerine taşıyarak ekonomimize katkı 
sağlamayı sürdürdük.”
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Türkiye’ye yönelik siber saldırılar 2021’de
bir önceki yıla göre azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, siber güvenliğin artık bir milli güvenlik 
meselesi olduğunu bildirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanı güçlendird-
iklerini vurgulayan Karaismailoğlu, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından ülkemiz kri-
tik altyapıları anlık ve sürekli olarak izleniyor. Bu kapsamda, ülkemizdeki kurum ve kuruluşları hedef alan siber 
saldırılar operatörler tarafından düzenli raporlanıyor. 2020 yılında 118 bin 470 siber saldırı gerçekleşirken bu 
sayı 2021’de 84 bin 113’e geriledi. Yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanı günden güne güçlendirmeyi sürdüre-
ceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

 Türkiye’nin siber sahası USOM ve SOME’lere emanet
Karaismailoğlu, siber olaylara müdahale ekiplerinin (SOME), kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korun-
ması amacıyla USOM koordinasyonunda 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

USOM, sektörel SOME’ler ve kurumsal SOME’ler olarak şekillenen siber güvenlik yapılanmasının halihazırda 
toplam 2 bin 74 SOME ile USOM bünyesinde işletilen SOME İletişim Platformuna kayıtlı 6 bin 99 siber güvenlik 
uzmanının, ülkenin siber sahasını koruduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, USOM çalışmaları kapsamında, 130 
binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrollerinin yapıldığını ve altyapı seviyesinde erişimin engellen-
diğini vurguladı.

Karaismailoğlu, ayrıca USOM tarafından 30 binin üzerinde siber güvenlik bildiriminin ilgili kurum ve kuruluşa 
iletilerek gerekli önlemlerin alınmasının sağlandığını aktardı.

KASIRGA, AVCI VE AZAD siber saldırılara karşı teyakkuzda
Kovid-19 salgını döneminde artan bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının güvenlik sorunlarını da beraber-
inde getirdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, bu kapsamda ek önlemler alındığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yerli ve milli uygulamalarla Türkiye’nin “siber 
kalkanını” güçlendirdiklerini belirterek, “2020 yılında 118 bin 470 siber saldırı gerçekleşirken bu 

sayı 2021’de 84 bin 113’e geriledi.” ifadesini kullandı.
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