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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

100. YILINDA
30 AĞUSTOS MÜCADELE 
VE ZAFER RUHU

Tarihimiz şanlı zaferlerle doludur. Bir asrı geride 
bırakırken “26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta 
tarihimize altın harflerle yazılan, Büyük Taarruz ve 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’ni, 100. 
Yıl dönümünde aynı heyecan ve gururla kutladık” 

30 Ağustos; tarihe karışmış olduğu ilan edilen bir 
milleti yeniden vatan toprağına ve bağımsızlığına 
kavuşturan bir zafer olmasından öte, “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir” anlayışına giden yol-
un anahtarı, cumhuriyet, demokrasi, modern bir 
hukuk devleti ve güçlü bir ekonomi olmanın da 
miladıdır. Öyle ki; bu zaferin lideri Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. 
İleri!” sözü, İzmir’de başlayan Anadolu’nun işgal 
sürecinin yine İzmir’de, tam bağımsızlıkla son bul-
masını sağlamış ve Cumhuriyetimize ulaşan aydın-
lık yolu açmıştır”  “Tek bir saniye dahi düşünmeden 
hayatlarını bu zorlu ve çileli yola adayan, imkânsızı 
başaran Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, 
tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla 
andık. Ruhları şad olsun” 

Bu gün dünya genelinde askeri, politik, teknoloji ve 
ekonomi alanında yaşanılan strateji savaşları, kutu-
plaşma ve gerginliklere sebep olmaktadır. Pandemiyi 
bahane ederek canavarca hislerle yenidünya düzeni 
kurmaya çalışan güçlü devletler kan emmeye doy-
muyor ve insanlığa korku pompalıyorlar. “Bu süreç 
yeni bir değişim ve dönüşümün de kapılarını aralıyor. 
Pandemi, bu süreci daha da hızlandırmıştır. Dışarıdan 
ülkemize saldırılar yoğunlaşmıştır. 30 Ağustos neden 
önemli, 30 Ağustos'ta Ne Oldu?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dum-
lupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 
1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da 
Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan 
savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önder-
liğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak 
işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de 
Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun An-
adolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır. ABD ve 
yandaşları Yunanistan’ı bize karşı koz olarak kullan-
maktadır. “Bizler dün olduğu gibi bugünde devletimiz-
in bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü 
fedakarlığı gösterecek, güçlü Türkiye için milli birlik 
ve beraberliğimizi koruyacağız. 

2023 yılına yaklaşırken, bu zorlu süreçten daha güçlü 
çıkmak zorundayız. Mevcut değişim ve dönüşüme 
ayak uydurabilmek için; kadınımızla, erkeğimizle, 
köylümüzle, şehirlimizle, zenginimizle, fakirimizle, 
yaşlımızla, gencimizle her mezhepten her görüşten 
insanımızla emperyalist güçlere karşı kazanılan büyük 
zaferin mücadele azmine ve birlikteliğine yeniden 
ihtiyaç duymaktayız. Bugün dünyaya baktığımızda 
bazı ülkelerde iç savaşlar yaşandığını görüyor ve millet 
olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız old-
uğunu daha iyi idrak ediyoruz.

Dünya liderlerinin de saygıyla andığı, ismi karşısında 
hayranlık duyduğu Atatürk’ün üstün dehası etrafında 
toplanan mücadele ruhunun gücünü bizlere yeniden 
hatırlatan, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladık. Zafer 
Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın 
en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taar-
ruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli 
egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Atatürk’ün 
Milli mücadele ruhu iyi anlaşılmalıdır. Tek Vatan, Tek 
Bayrak, Tek millet, Tek Devlet olarak ebedi olar-
ak yaşamak dileğiyle eşsiz güzellikteki vatanımızda 
yaşayarak  hep birlikte nice zaferlere..” Şanlı zaferlerle 
dolu tarihimiz, bize ilham kaynağı”dır.
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Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki faal-
iyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duru-
ma değinen Konaşenkov, "Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (UAEA) uzman grubunun Zaporijya Nükleer 
Santrali'ne ziyaretini engellemek için Kiev yönetimi 
tarafından büyük çapta provokasyon girişimi yapıldı." 
dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 60 kişiden 
oluşan "sabotaj" gruplarının santralin yakınlarında bu 
sabah konuşlandığını aktaran Konaşenkov, bu grubun 
etkisiz hale getirilmesiyle ilgili sürecin tamamlanmak 
üzere olduğunu söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna ordusunun santrale yönelik 
saldırılara devam ettiğini ve UAEA heyetinin santrale 
geçişini engellemeye çalıştığını ifade ederek, "Santralin 
bulunduğu bölgedeki durum zor, ancak kontrol altın-
dadır." dedi.

"Ukrayna ordusunun Mıkolayiv ile Krivorijskiy yönler-
indeki saldırıları başarısız"
Ukrayna ordusunun Mıkolayiv ile Krivorijskiy yön-

lerinde saldırı düzenlemeye devam ettiğini belirten 
Konaşenkov, bu saldırıların "başarısız" olduğunu ileri 
sürerek, "Ukrayna güçleri, son 24 saatte 31 tank, 22 pi-
yade savaş aracı, 18 zırhlı araç, 8 ağır makineli tüfekli 
kamyonet, 17 özel araç ve 350'den fazla asker kaybetti." 
ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusuna bağlı 14. Mekanize Tugayı'nın 
Harkiv yönündeki saldırı girişiminin de engellendiğini 
iddia eden Konaşenkov, yaklaşık 50 askerin etkisiz hale 
getirildiğini öne sürdü.

Donetsk bölgesinde 100'den fazla Ukraynalı asker 
ile 15 askeri teçhizatın yüksek hassasiyetli silahla yok 
edildiğini ifade eden Konaşenkov, son 24 saatte Ukray-
na ordusuna ait 4 yönetim merkezi ve 9 mühimmat de-
posunun imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, 8 Ukraynalı insansız hava aracının da 
düşürüldüğü bilgisini paylaşarak, "Ukrayna'ya ait 
bugüne kadar 280 uçak, 151 helikopter, 1852 insansız 
hava aracı, 371 hava savunma füze sistemi, 4 bin 663 
tank ve zırhlı araç, 822 çok namlulu roketatar, 3 bin 
363 obüs ve havan topu, 5 bin 192 özel askeri araç imha 
edildi." şeklinde konuştu.

GÜNCEL

Rusya: Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'nin
bulunduğu bölgedeki durum "zor"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Zaporijya Nükleer
Santrali'nin bulunduğu bölgedeki durumun "zor" olduğunu söyledi.
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GÜNCEL

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Güney" operasyon komu-
tanlığından yapılan açıklamada, güney operasyon 
bölgesindeki durumun hala zor olduğu ancak böl-
genin Ukrayna savunma kuvvetleri tarafından kontrol 
edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin güneyinde Rus ordusu ile çatışma-
ların sürdüğü kaydedilirken, Ukrayna ordusunun gün-
eydeki karşı saldırısı sonucunda Rus birliklerinin ağır 
kayıplar verdiği öne sürüldü.

Ukrayna'nın güneyinde son bir günde Rus ordusuna 
ait aralarında 12 tank, 18 zırhlı araç, 1 uçaksavar füze, 
10'dan fazla top ve obüsün bulunduğu 43 teçhizatın 
yanı sıra 2 komuta merkezi ve 6 mühimmat depo-
sunun imha edildiğini iddia edilen açıklamada, son bir 
günde ayrıca 201 Rus askerinin hayatını kaybettiği ileri 
sürüldü.

Ukrayna savaş uçaklarının Rus birliklerine ait komuta 
merkezi ve mühimmat depoları, ulaşım yolları ve cephe 
hattına yönelik 24 saldırı düzenlediği aktarılan açıklam-
ada, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rus 
ordusuna ait insansız hava araçları, elektronik harp ista-
syonları, çok namlulu roket sistemleri ve hava savunma 
sistemlerinin hedef alındığı, bu saldırıların etkili old-
uğu kaydedildi.

Rus ordusunun son bir gündeki kayıpları
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada 
da Rus ordusunun 24 Şubat-1 Eylül döneminde verdiği 
kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 1 helikopter, 
23 tank, 2 insansız hava aracı, 24 top, 1 hava savunma 
sistemi, 2 roketatar sistemi, 3 araç ve 33 zırhlı aracını 
kaybettiği, ayrıca Rus ordusunun son bir günde 450 
askerini yitirdiği iddia edildi.

Savaşın başlamasından beri ise Rusya'ya ait 234 uçak, 
205 helikopter, 1997 tank, 4 bin 345 zırhlı araç, 1115 
top, 15 gemi ve hafif sürat teknesi, 851 insansız hava 
aracı, 3 bin 239 araç, 287 roketatar ve 153 hava savun-
ma sisteminin imha edildiği, Rusların fırlattığı 196 sey-
ir füzesinin Ukrayna hava savunma birliklerince vuru-
larak imha edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, savaşın başlamasından bu yana Rus or-
dusunun toplam 48 bin 350 askerini kaybettiği iddia 
edildi.

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

Ukrayna: Güneydeki karşı saldırılarımızda
Rusya'nın kayıpları artıyor

Ukrayna makamları, ülkenin güneyinde yaşanan çatışmalarda Rus birliklerinin
kayıplarının arttığını iddia etti.
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GÜNCEL

Ankara'da dün Kara Harp Okulu'nun diploma ve sancak devir töreninde askeri öğrencilerin mezuniyet sevincini 
paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, bugün de Deniz ve Hava Harp okullarının öğrencilerinin mezuniyet mutlu-
luğuna şahitlik etmek üzere bir arada olduklarını söyledi.

Deniz Harp Okulu'ndan mezun olan 269 Türk ve 6 misafir öğrenci ile Hava Harp Okulu'ndan mezun olan 273 
Türk ve 13 misafir öğrenciyi tebrik eden Erdoğan, bu evlatları yetiştirerek ordunun saflarına katılmalarını sağlayan 
ailelerine de şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sundu.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinin faaliyete başladığı günden itibaren hem 15 Temmuz'un yol açtığı zafi-
yetleri giderme hem de eğitim öğretim kalitesini günün ihtiyaçlarına göre yükseltme bakımından çok önemli 
başarılara imza attığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizcilerimiz Barbaros'un izinde, Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de ve kendilerine görev verilen her yerde 
ülkemizin çıkarlarını korumakta, milletin emanetini en yüksekte tutmaktadır. Aynı şekilde 15 Temmuz ihanetin-
den en büyük yarayı alan Hava Kuvvetlerimiz de kısa sürede kendini toparlayarak gökyüzündeki hakimiyetimizi 
pekiştirdiler. Milli Savunma Üniversitemiz bugüne kadar 111 F-16 pilotu yetiştirdi. Halihazırda 100'den fazla 
mezunumuz da pilotluk eğitimlerini tamamlamak üzeredir. Birilerinin sırf ordumuzun insan gücü temin ve eğit-
im kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl boş olduğunun ispatı işte burada, karşımızdaki man-
zaradır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harp okullarının eğitim sürelerini 4 yıldan 5 yıla çıkartarak, eğitim kapsamını genişleterek 
ve kalitesini artırarak, Türkiye'nin hedeflerine uygun nitelikli askeri personel yetiştirdiklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'de tacizleri ve
terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanlar sadece maşa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk 

çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların gerisindekilerle
verdiğini biliyoruz." dedi.
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GÜNCEL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merke-
zi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme 
Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda 
bulundu.

Partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer 
İleri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı 
bir sunum gerçekleştirildiğini, sunumda AK Parti'nin 
dijitalleşmesi, akıllı çalışma yöntemleri ve hazırla-
nan çalışmaların ele alındığını aktaran Çelik, Meclis 
çalışmaları ile iç siyasetteki gelişmelerin yanı sıra Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantıda kapsamlı bir 
değerlendirme yaptığını belirtti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda AK Par-
ti'nin güçlenmesi ve Cumhur İttifakı'nın gücünün art-
ması bakımından yapılması gerekenler konusunda kap-
samlı talimatları olduğunu kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki 
merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Çelik, 
"(TFF Başkanı) Sayın Büyükekşi ile görüştüm. Geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda tabii elimizde bir 
bilgi yok. Daha yeni bu olay gerçekleşmiş. Bunun tabii 

emniyet ve adliye bütün boyutları ortaya çıkaracaktır. 
Sayın Başkan'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim. " diye 
konuştu.

Tahıl koridoru anlaşması
Çelik, tahıl koridoru anlaşmasına değinerek, şunları 
söyledi:

"Taşınması gereken 22 milyon ton gıda var. Bu, dünya-
da bir gıda krizinin ortaya çıkmaması için çok önem-
li. Fakat tüm bunlar yapılırken her zaman olduğu gibi 
bazıları 'Türkiye Rus ambargosunu deliyor' şeklinde 
bir kara propaganda ile bütün bu barış süreçlerini sab-
ote etmeye çalışıyor. Burada hedef alınan şey Türkiye 
değildir, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu müzakere-
ci diplomasiyi devreye sokan ve sonuç alan iradedir. 
Eğer ortada bir barış ihtimali olacaksa da göreceğiz, 
Türkiye'nin önderlik ettiği bu inisiyatifler sayesinde 
barışın taşları döşenecek, barış böyle bir platformun 
üzerine oturacaktır. Dolayısıyla biz bu Tahıl Koridoru 
Antlaşması'nda Türkiye'nin ortaya koyduğu tutumu 
'Ambargo deliniyor' şeklinde sunanların barışı iste-
meyen, barışı sabote etmek isteyen adresler olduğunu 
görüyoruz. Bu adresleri de not ediyoruz, bunlarla ilgili 
mücadelemizi sürdüreceğiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan'ın sahadaki bu 
hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizi) Sahadaki bu hareketlerinin
tehlikeli sonuçları olabilecektir. Bu, dünyanın hiç istemediği bir şeydir."
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez 
Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu 
(MDK) toplantısı sonrasında düzenlediği basın to-
plantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, 
soruları yanıtladı.

MYK ve MDK toplantılarında siyasi süreçlerin, gün-
demdeki sıcak konuların ve bunlarla ilişkili muhtemel 
gelişmelerin detaylarıyla ele alındığını belirten Bahçeli, 
bugüne kadar etaplar halinde yapılan saha çalışmaları 
ve siyasi faaliyetlerin gözden geçirildiğini, aynı şekilde 
karşılarına çıkan risk ve fırsatların da analiz edildiğini 
vurguladı.

"Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temalı ve "Adım Adım 
2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarının 
milletin takdir, taltif ve teveccühüne mazhar olduğunu 
dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kaldı ki saha çalışmalarımızdan alınan objektif 
sonuçlar bunu göstermiş, buna işaret etmiştir. MHP, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne hem 

fikren hem zihnen hem siyaseten hem de moralman 
hazır bir kıvama çoktan gelmiştir. Partimiz bütün im-
kan ve inancıyla 2023'e kilitlenmiştir. Özellikle ifade et-
mek isterim ki tedavüle sokulan algı operasyonları, linç 
kampanyaları, yalan rüzgarları, itibar suikastları, her 
gün bir yenisi servis edilen adeta FETÖ taktiklerini arat-
mayan şaibe ve şüphe yüklü iddialar 2023 yılının umut-
larını asla kıramayacaktır. Hiç kimse yürüyüşümüzü 
engelleyemeyecektir.

Son gelişmeler göstermiştir ki, sosyal medyanın mut-
lak surette denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı 
sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat me-
mat konusudur. Bu kapsamda 1 Ekim 2022 tarihinde 
TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük 
oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi 
kanunlaştırılarak gittikçe büyüyen, huzur ve güven-
liğimizi artan şekilde yutan kara delik hukuki bir te-
mele bağlanmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyaset 
malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset 
yapıyor olmanın bir erdemi olmalıdır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sosyal medya
düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki 
açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Sosyal medya düzenlemesi

kanunlaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.
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Siyasetin hizmet değil, hizip ve hüsran üretirse bunun altından kalkılmasının çok zor olacağına değinen 
Bahçeli, "Şayet bir suç varsa, üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı, hangi işlemlerin 
sırasıyla tatbik ve temin edileceği yürürlükteki mevzuat hükümlerince açıktır, bellidir." ifadesini kul-
landı.

"Böylesi bir zillete asla müsaade edilmeyecektir"

Yargısız infazların demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığının meydanda olduğunu belirten 
Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp siyaset oluşturmaya, rant ve ikbal devşirmeye heveslenen mu-
halefet partilerinin acizliği, fırsatçılığı ve tükenmişliği artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır. Müşa-
hede ettiğimiz gerçek de budur. Toplumsal huzurumuzun yanında milli birlik ve güvenliğimiz sosyal 
medyanın dipsiz kuyularında tahrip edilemeyecektir. Böylesi bir zillete asla müsaade edilmeyecektir. 
Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır.

FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya, siyaseti dizayn etmeye, 2023 seçimlerini lekelemeye azmetmek, 
uyarıyorum ki, hiç kimsenin muvaffak olamayacağı karanlık bir teşebbüstür. Bu tip bir teşebbüs elbette 
faillerini ve figüranlarını rezil edecek, cezai sorumluluk altına sokacaktır. Sosyal medya aracılığıyla 
provokasyon üstüne provokasyona meyledenler Türkiye'nin önüne taş koymaya muktedir olamayacak-
lardır. Buna en başta aziz milletimiz prim ve izin vermeyecektir. 'Gelecek aylarda her türlü provokasyo-
na maruz kalacağız.' diyerek aklınca ön alan, cambaza baktırarak provokatörlüğün ana karargahını 
kuran CHP Genel Başkanı da siyasi edep ve terbiye sınırlarına mutlaka dönmelidir."

Kendi ağzından siyasi hayatının sonuna geldiğini itiraf ve ifade eden Kılıçdaroğlu için 2023 yılının bitiş 
ve tasfiye yılı olacağını dile getiren Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bunu görmesinin şahsı ve partisi adına 
hayırlı bir gelişme olacağını söyledi.

"Bu savruk ve sefil zihniyet Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle yollarını ayırmakla kalmamış, empery-
alizmin tetikçisi, zalimlerin dümencisi, Türkiye muhaliflerinin çatlak sesi haline gelmiştir. Zira her şey 
gün gibi ortadadır. Artık saklanacak, gizlenecek, hatta kaçacak durumu da kalmamıştır. Kılıçdaroğ-
lu'nun demokrasi anlayışı sakat, milliyetçilik iddiaları sahte, adalet ve siyaset zihniyeti batıktır. Sokak 
aralarında kanunsuz gösteri yapan görevli ve nöbetçi provokatörlere Türk polisinin hukuk çerçevesinde 
yaptığı müdahale anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Zira Kılıçdaroğlu askerimizin de polisi-
mizin de milli güvenliğimizin de karşısındadır.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir sokak eyleminde görevinin gereğini yapan cesur bir polisimiz hakkın-
da Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla suç duyurusu yapılması namertliktir. CHP işte budur. Sözde 'Öğretmene 
yapılan efeliği affetmeyeceğiz.' diyen Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, sen affetsen ne yazar affetmesen ne 
çıkar. Asıl Türk milleti seni affetmeyecek, bu yaptıklarını yanına bırakmayacaktır."

"Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır"

MHP'nin sonuna kadar güvenlik güçlerinin yanında olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Zilletin diğer or-
taklarının da esasen ve öz itibarıyla Kılıçdaroğlu'ndan bir farkı yoktur. Kumaş aynı kumaş, zihniyet aynı 
bozuk ve çarpık zihniyettir." değerlendirmesinde bulundu.
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ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
Son yıllarda toplumun büyük bir bölümünde 
çevreyle ilgili gelişmelere karşı daha büyük bir 
duyarlılığın oluştuğu çok açıktır. Eskiden dün-
ya yıkılsa haberi olmaz, herhangi bir tepki ver-
mez denen bireylerin büyük bir bölümü artık 
çevrelerinde meydana gelen olaylara karşı 
daha bir duyarlılar… Bunu nereden anlıyoruz, 
son zamanlarda bulundukları yörelerde yapıl-
ması planlanan çeşitli yatırım faaliyetlerinin, 
yaşadıkları çevreye, çevresel değerlere nasıl 
etki edeceğini, olumsuz bir yansıması olacak 
ise yatırımın kısa vadeli gelir, istihdam ve 
büyüme gibi olumlu etkilerine karşın, gelecek 
kuşaklardan ödünç alınan içinde yaşadığımız 
doğal çevreye tahribatını bugünden engel ola-
bilmek bakımından karşı çıkıyorlar, yatırımlar 
üzerinden doğal çevrenin bozulmasına, eko-
sistemin yara almasına, çeşitli uluslararası an-
laşma ve sözleşmelerle korunma altına alınan 
çevresel değerlere verilecek tahribatı en aza 
indirilmesini sağlamak üzere, bireysel tepkil-
erini yan yana gelerek oluşturdukları kalabalık 
kitleler üzerinden toplumun geneline duyurar-
ak, içinde yaşadıkları çevrenin gelecek kuşak-
lara bozulmadan devredilmesi mücadelesini 
yapıyorlar. Ülkemizin Karadeniz, Marmara ve 
Ege sahilleri ile Akdeniz bölgesinde özellikle 
sahil bölgelerine yapılmak istenen çok sayıda-
ki yatırımın bu anlamda sorgulanması, her ne 
kadar ülke ekonomisi bakımından elzem ol-
makla beraber, planlanan yatırımların çevreye 
vereceği, çevresel değerlerde yol açacağı tahri-
batı ortaya koyan eylemlerde bulunulmasını 
her gün yazılı ve görsel medyada örnekleri 
görülmektedir. 

Şüphesiz atalarından kendilerine intikal eden 
ve gelecek nesillerden de ödünç aldıkları 
içinde yaşadıkları çevrenin bırakınız tahri-
bini, daha yaşanabilir kılınması için elbirliği 
ile karşı çıkılması, bu anlamda demokratik 
haklarının dile getirilmesi, kamu oyu baskısı 
oluşturarak, çevre duyarlılığının oluşturul-
ması bireyin en doğal hakkıdır. Toplum, özel-
likle yaşadıkları bölgelerde çevreyi tahrip 
edeceğini değerlendirdiği yatırım faaliyetler-
ini çoğu zaman, 2872 sayılı Çevre Kanunun 
olmazsa olmaz hükümlerinden olan halkın 
yapılacak çalışmaları ve yatırım faaliyetleri 
hakkında sağlıklı, etkili, doğru bir şekilde 
bilgilendirilmesini öngören yaklaşımından ve 
bu yaklaşımın somut yansıması olan çevresel 
etki değerlendirmesi ile ilgili uygulamalardan 

öğrenebilmekte, bu konudaki tereddüt ve iti-
razlarını da yine kısaca ÇED dediğimiz Çevre-
sel Etki Değerlendirme sürecinde güçlü bir 
şekilde ortaya koymaktadır.  

Amacı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve es-
asları düzenlemek olan Çevresel Etki Değer-
lendirme Yönetmeli en son olarak, 29. 07.2022 
tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanarak, yürürlüğe girmiştir. Yeni yürürlüğe 
giren bu yönetmelik, daha önce 25/11/2014 
tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazetede yayım-
lanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönet-
meliğini de yürürlükten kaldırmıştır.

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği; 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Do-
syası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 
ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projel-
er için isteneceği ve içereceği konuları, Çevre-
sel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak 
idari ve teknik usul ve esasları, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi kapsamına giren projeler-
in başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve 
işletme sonrası izlenmesi, kontrolü ve dene-
tlenmesini ve  Çevresel Etki Değerlendirm-
esi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve 
yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal 
yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim 
çalışmalarını kapsadığı için toplumun çevre 
duyarlılığını geliştirmeye, çevre bilincinin 
oluşturularak daha yaşanabilir çevreler için 
mücadele eden tüm çevre dostlarını ilg-
ilendirmesi bakımından önemlidir.

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevr-
eye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin 
belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin 
önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek 
ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlem-
lerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin 
belirlenerek değerlendirilmesinde ve projeler-
in uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde 
sürdürülecek çalışmaları tanımlayan Çevresel 
etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinde izle-
necek yöntem ve çalışmaların tüm boyutları 
ile hükme bağlandığı ÇED Yönetmeliğinde, 
Çevresel etki değerlendirmesi başvuru do-
syası, Çevresel etki değerlendirmesi genel for-
matı, Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir 
kararı, Anons, Askıda ilan, Başvuru bedeli, 

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar
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Çevresel etki değerlendirmesi inceleme alanı, Çevresel etki 
değerlendirmesi olumlu kararı, Çevresel etki değerlendirm-
esi olumsuz kararı, Çevresel etki değerlendirmesi raporu, 
Çevresel etki değerlendirmesi raporu özel formatı, Çevresel 
etki değerlendirmesi süreci, Duyarlı yöreler, Denetim, Ente-
gre Proje, Etki alanı, Halk, Halkın bilgilendirilmesi ve sürece 
katılımı, İlgili halk, Kümülatif etki değerlendirme, Mücbir 
sebep ve Proje tanıtım dosyası gibi tanımlara açıklık getiril-
erek, “Yetki” başlıklı 5. Maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğe tabi 
projeler hakkında "ÇED Olumlu", "ÇED Olumsuz", "ÇED 
Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararlarını verme 
yetkisi Bakanlığa aittir. Ancak Bakanlık gerekli gördüğü du-
rumlarda "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" 
kararının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını be-
lirleyerek il müdürlüğüne devredebilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar (ÇED Olumlu/
ÇED Gerekli Değildir) tesis edilmeden önce;
a) Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından 
uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına 
bakılmaksızın sonlandırılır. ÇED sürecinin sonlandırıldığı 
Bakanlık ve il müdürlüğü internet sayfasından ilan edilir.
b) Proje sahibi veya yetkili temsilcisinin talep etmesi 
halinde ÇED süreci, aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır. 
ÇED sürecinin sonlandırıldığı Bakanlık ve il müdürlüğü 
tarafından internet sayfasından ilan edilir.” Denilerek, çevre-
sel etki değerlendirilmesi sürecinin merkezde Çevre Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, taşrada da İl 
Valiliklerini bir  yana bırakarak doğrudan İl Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Müdürlüklerince yerine getirileceğini 
hükme bağlamıştır.

29 Temmuzda yürürlüğe giren yeni Çevresel Etki Değer-
lendirmesi Yönetmeliğinin yaşadıkları çevrenin tahribini en 
aza indirmeye ve çevre değerlerini korumaya çalışan toplum 
bireylerini ilgilendiren en önemli bölümü “Halkın bilg-
ilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı” başlıklı 9. Madde 
hükmüdür.

Yönetmeliğin “Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı 
toplantısı” başlıklı 9. Maddesinde “(1) Halkı yatırım hak-
kında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini 
almak üzere; Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar 
ve proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça belirlenen tarihte, 
projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili halkın kolaylıkla 
ulaşabileceği il müdürlüğü tarafından belirlenen merkezi bir 
yer ve saatte halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı to-
plantısı düzenlenir.

(2) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar toplantı 
tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı; pro-
jenin gerçekleştirileceği yörede yayımlanan yerel süreli yayın 
ile birlikte yaygın süreli yayın olarak tanımlanan bir gazetede 
toplantı tarihinden en az 10 takvim günü önce yayımlatır
.
(3) Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı, il 

müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkan-
lığında yapılır. Toplantıda halkın; proje hakkında bilgilendi-
rilmesi, görüş, öneri ve sorularının alınması sağlanır. Halk 
tarafından dile getirilen görüş, öneri ve itirazlar toplantı 
hakkında düzenlenecek tutanakta belirtilir. Toplantı başkanı, 
katılımcılardan görüşlerini yazılı olarak vermelerini isteye-
bilir. Toplantı tutanağı, bir sureti il müdürlüğünde kalmak 
üzere Bakanlığa gönderilir.

(4) Komisyon üyeleri, özel format belirleme öncesinde, pro-
jenin planlandığı alanı inceleyebilir, bildirilen tarihte düzen-
lenecek halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı-
na katılabilirler.

(5) Halkı, proje ve etkileri hakkında bilgilendirmek, halkın 
projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlıkça 
yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından paydaş katılım 
planı (PKP) hazırlanır. Hazırlanan paydaş katılım planı ÇED 
başvuru dosyası ekinde sunulur. Bakanlık gerekli gördüğü 
durumlarda, yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan halkın 
bilgilendirilmesine yönelik olarak ÇED süreci boyunca; bilg-
ilendirici broşür dağıtılması, anket, seminer gibi çalışmalar 
yapılması veya proje ile ilgili internet sitesi hazırlanarak bil-
gi paylaşılması gibi ilave çalışmalar yapmasını da isteyebilir. 
Ayrıca Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde ÇED süre-
ci içerisinde bu plan güncellenir.” Denilmek suretiyle, ÇED 
sürecinde mutlaka yatırım faaliyetinden etkilenecek olan o 
çevrede yaşayan halkın hem yatırım konusu hakkında yeter-
li bir şekilde bilgilendirilmesini, hem de olası çevresel teh-
ditlerin nasıl en aza indirileceği hususunda gerekli açıklama 
ve bilgilendirmenin yapılacağını, halkın tereddütlerinin her 
halukarda giderilmesini esas aldığı görülmektedir. 

Günümüzün çağdaş toplumları çevresel değerlerinin tahri-
bini önleyebilmek bakımından gerektiğinde “aş ve iş” im-
kanı sağlayacak yatırımlardan dahi feragat edebilmekte-
dirler. Tahrip olan doğal çevrenin eski haline dönüşmesinin 
ya uzun zaman aldığı ya da telafisinin mümkün olamadığı 
dikkate alınarak, ÇED Yönetmeliğinin gelecek kuşaklardan 
ödünç aldığımız içinde yaşadığımız çevrenin tahribini en 
aza indirecek şekilde tüm hükümleri ile uygulanmasının 
önemi ortadadır. Bir o kadar da, o çevrede yaşasın yaşamasın 
ÇED Yönetmeli kapsamında bulunan yatırım faaliyetleri ile 
ilgili olarak halkın kafasında var olan tereddütlerin etkili 
bir şekilde giderilmesi önemlidir. Toplumun refahı ve ge-
leceği için planlanan yatırım faaliyetlerinin, son zamanlar-
da görmeyi hiç de arzu etmediğimiz “halkın bilgilendiril-
mesi toplantılarında” yaşanan olumsuz örneklerde olduğu 
gibi bir ayrışma ve husumet vesilesi yapılmasına izin veril-
memelidir. Bunu sağlamanın yolu ise, ÇED yönetmeliğinde 
hükme bağlandığı gibi halkın ve kamuoyunun yapılacak 
yatırımın çevreye ve çevresel değerlere zarar vermeyeceği, 
bu konuda teknik ve bilimsel olarak tüm tedbir ve planla-
manın yapıldığı, bunun için hiçbir masraftan kaçınılmaya-
cağı konusunda sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesinden ve 
ikna edilmesinden geçmektedir. 
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GÖSTERİŞ YAPMAYIN!... 
Gösteriş, “başkalarını aldatmak,  şaşırtmak,  kor-
kutmak veya kendini beğendirmek için yapay davr-
anmak” tır.
Bu inançtaki insanlar, çevreleri için giyinir, 
konuşur, ev döşer, meslek seçer veya kitap okurlar. 
Tüm yaptıklarında en büyük hedefleri, insanların 
takdirini toplayabilmektir.  
Örneğin kitapçıya gidip bir kitap seçerken en mer-
ak ettikleri konuya değil, en çok satan kitaba bakar-
lar. 
Hangi kitabı okuduklarında daha “havalı” ve günün 
modasına daha uygun olacağını düşünürler. 
Çünkü burada kitap okumanın amacı görgü, bilgi 
veya kişiliğini geliştirmek değil, çevresine karşı an-
latacak bir şeyler bulabilmektir.

Birçok insan çocuğunu yetiştirirken onun sabırlı, 
hoşgörülü, imanlı, merhametli veya cömert bir in-
san olması için uğraşmaktan ziyade, yanlış da olsa 
çevresi tarafından makbul görülen özelliklere sahip 
olması için gayret eder. 
Örneğin en prestijli okula yerleştirebilmek için 
uğraşırlar, yeteneği olmadığı halde piyano dersi al-
dırırlar, sırf arkadaşlarına gösteriş yapabilmek için 
kendilerine anne yerine “mami”  vs. gibi Türkçede 
kullanılmayan ifadelerle hitap etmesini isterl-
er,  kibirli bir çocuk olarak yetiştirmenin makbul 
görüleceğine inanırlar. 
Çünkü inanmayanlar için çocuk çok önemli bir 
“gösteriş” konusudur. Çocuğun iyi bir kolejde oku-
ması, birkaç yabancı dil bilmesi, güzel olması, iyi 
giyinmesi, arkadaşlarının arasında popüler olması 
veya yetenekli olması anne ve babanın çevredeki 
itibarı açısından çok önemlidir. 

Nitekim bu tip anne ve babalar, çocuklarının ne 
kadar tevazulu, ne kadar şefkatli veya ne kadar 
yumuşak başlı olduklarını değil, insanların gıpta 
edecekleri bu tip özelliklerini anlatmayı tercih ed-
erler. Bu nedenle de çocuklarının ahlakıyla değil, 
görüntüsü ile ilgilenirler.
Hava atma konularından bir diğeri “gösterişli ev” 
sahibi olmaktır. İnsanlar ev seçerken kendi rahat-
lıklarından ziyade, çevrelerinin bakış açısına önem 
verirler. 
Hangi muhitte ve kaç katlı olmasının, nasıl bir 
manzara görmesinin, kaç metre kare olmasının 
kendilerini daha itibarlı yapacağına bakarlar. 
Evin içini de tümüyle çevrelerinin bakış açısına 
göre döşerler. Başka bir renkten hoşlansalar bile 
moda olan rengi seçerler, koltuklar son derece ra-
hatsız olmasına rağmen sırf pahalı ve gösterişli diye 
satın alırlar, hiç beğenmedikleri bir döşeyiş şekline 

sadece ünlü bir mimara yaptırdıklarını söyleyebil-
mek için katlanmak zorunda kalırlar. 
Büyük vakitleri bu evin içinde geçtiği halde, sırf bu 
kadar para verdikleri salon eskiyip de gösterişleri 
bozulmasın diye misafir gelmesi haricinde salona 
adımlarını bile atmazlar.  
Mobilyaların üzerlerini örtülerle veya naylonlarla 
kaplayıp kendileri içeride küçük bir odada oturu-
rlar. Yani evin yarısını gösterişe, diğer yarısını da 
yaşamaya ayırırlar.
Övünmek insanlar için öylesine büyük bir tutku-
dur ki, en yakın gördükleri kişilere bile mutlaka 
“gösteriş yapmak” isterler. 
Bunu en iyi yapabilecekleri yerlerden birisi 
davetlerdir. Gelen kişileri görmek istedikleri için 
değil, sadece onlara “hava atabilmek” için büyük 
davetler verirler. 
Davetin her detayı bu amaca uygun olarak hazır-
lanır. Yemekler bile lezzetlerine göre değil zengin 
gösterme niteliklerine göre seçilirler. 
Burada amaç, misafirlerin bu yemekten lezzet al-
ması değil, bu yemeğe harcanan paraya gıpta etme-
sidir. 
Böyle bir toplantıda herkes birbirinin kıyafetine, 
ayakkabısına, çantasının markasına, mobilyalara, 
takılan mücevherlere veya kullanılan parfümlere 
bakar.

Davete katılanların tüm konuşmaları bir çeşit 
“gösteriş yarışı”nı andırır. Konuşmalarda herkes bir 
konuda kendini ispat etmek ister. 

Kadınlar yurt dışı seyahatlerinden, gittikleri 
bir ülkenin güzelliğinden, hizmetçi bulmanın 
zorluklarından, terzilerinden,  aldıkları marka 
kıyafetlerden,  kuaförlerinden, kuyumculara sipariş 
ettikleri mücevherlerden bahsederek kendilerini 
ispat etmeye ve diğer kadınları ezmeye çalışırlar. 
Erkekler iş sahasında kazandıkları başarılarla, 
çevrelerinin geniş olmasıyla, ekonomi ve siya-
si konulardaki yorumları ya da sanki konuya çok 
hâkim bir insan edasıyla yaptıkları önerilerle ön 
plana çıkmaya çalışırlar. 
Dolayısıyla bu tip insanların oluşturduğu soh-
betlerinde samimiyet, sıcaklık, dostluk oluşması 
imkânsızdır. 
Nitekim bu tip davetliler, toplantıyı terk ettikten 
sonra mutlaka geride kalanların kritiğini yaparak 
geceyi noktalarlar. Konuştukları kişilerin samimi-
yetsizliğinden, gösteriş yapmaya çalıştıklarından, 
ne kadar sıkıldıklarından, ev sahiplerinin görgüsü-
zlüğünden, evin dekorasyonunun kötülüğünden, 
yemeklerin lezzetsizliğinden bahsederler. 

Prof. Dr.
BAYRAM ALTAN

Yazar
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Bu zihniyetin hâkim olduğu bu tip toplantıları son derece bıkkın, 
sıkılmış ve canları yanmış bir şekilde terk ederler.
Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de bu konu ile ilgili olarak şöyle 
buyuruyor:
“Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara 
gösteriş için sarfedenler de (ahirette azaba düçar olurlar). Şeytan 
bir kimseye arkadaş olursa, ne kötü bir arkadaştır o!” “Allah’a 
ve ahiret gününe iman edip de Allah’ın kendilerine verdiğinden 
(O’nun yolunda)  harcasalardı ne olurdu sanki! Allah onların du-
rumunu hakkıyla bilmektedir.” (Nisa Suresi, Ayet: 38-39)
“Yazıklar olsun o (gösteriş için) namaz kılanlara ki, onlar nama-
zlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mani 
olurlar.” (Maun Suresi, Ayet: 4-6)
“Ey iman edenler! Allah’a ve ahret gününe inanmadığı halde malını 
gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek sure-
tiyle, yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, 
üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir 
yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getiriver-
miştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olmazlar. Allah, 
kâfirleri doğru yola iletmez.” (Bakara Suresi, Ayet: 264)
“Allah’a ve ahret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara 
gösteriş için sarf edenler de (ahrette azaba düçar olurlar). Şeytan 
bir kimseye arkadaş olursa, ne kötü bir arkadaştır o!”  (Nisa Suresi, 
Ayet:38)
“Şüphesiz münafıklar, Allah’a oyun etmeye kalkışıyorlar; hâlbuki 
Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza 
kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, 
Allah’ı da pek az hatıra getirirler.” (Nisa Suresi, Ayet:142)
“Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve (insanları) Allah 
yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (kâfirler) gibi ol-
mayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.” (Enfal 
Suresi, Ayet: 47)
Yukarıdaki ayetlerde, övünme ve gösteriş yapma konusunun in-
sanlar arasında ne kadar yaygın olduğuna dikkat çekilmektedir. 
Mü’minler için dünya hayatında en büyük amaç, Allah’ın rızasını 
kazanabilmektir. Ancak Allah’a ve ahret gününe inanmayan veya 
inanmış gibi görünen (aslında inanmayan) kimselerin en büyük 
amacı insanların rızasını kazanabilmektir. 
Kuran ahlakını yaşamayan insanlarda yalanın en çok kullanıldığı 
durumlardan biri, birbirlerine gösteriş yaptıkları zamanlardır. Al-
lah’ın Kuran’da da bildirdiği gibi insanlar birbirlerine karşı övün-
meye ve gösteriş yapmaya çok düşkündürler.

Bakınız bu konuda Cenab-ı Hak ne buyuruyor:
“Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs,  aranızda 
bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibaret-
tir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki, bitirdiği ziraatçıların hoşuna gider. 
Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün;  sonra da çer 
çöp olur. Ahrette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah’ın mağ-
fireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka 
bir şey değildir.” (Hadid Suresi, Ayet: 20)
“(Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek,  sizi o derece oyaladı 
ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Hayır! Yakında bileceksiniz! El-
bette yakında bileceksiniz!” (Tekasür Suresi, Ayet: 1-2)
Övünmeye bu kadar meraklı olan insanlar, sahip olduklarının 
övünmek için yeterli olmadığını düşündüklerinde ise hemen yala-

na başvururlar. 
Sahip olmadıkları şeyleri, kendilerine aitmiş gibi gösterirler. 
Örneğin sıradan bir eşyayı, daha değerli göstererek, onunla övün-
mek için olduğundan daha pahalıya satın aldıklarını söyleyebilirl-
er. 
İşyerlerindeki konumlarını abartarak, kendilerini olduğundan 
daha fazla sorumluluğa sahip, daha yüksek mevkide gibi göster-
meye çalışabilirler.
Övünmek kastıyla söylenen yalanların nedeni, insanların sahip 
olmadıkları maddi veya manevi özelliklerle takdir görmeyi bekle-
meleridir. 

Bu sebeple, kendilerini çok çalışkan, yardımsever ve yetenekli 
gösterirler. 
Gerçekte öyle olmamasına rağmen, her şeye dikkat eden, her 
sorumluluğu üstlenen bir insan tablosu çizerler. Allah Kuran’da 
böyle insanlar için şöyle buyurmaktadır:
“Sanma ki ettiklerine sevinen,   yapmadıklarıyla övülmek istey-
enler, evet, sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için 
elem verici bir azap vardır.” (Al-i İmran Suresi, Ayet: 188)
Bu insanlar, kendilerine olan ilgi ve sevgiyi de abartarak anlatırlar. 
Sözgelimi eşlerinin kendilerine hediyeler aldığı yalanını söylerler. 
Ya da işyerinde kendilerine özel bir ilgi olduğunu, yerlerinin dol-
durulamaz olduğunu, bu nedenle maaşlarının artırıldığını anlatır-
lar. 
Gençler çoğunlukla sınıfta veya okulda en popüler kişi olduklarını, 
bütün okulun kendilerini tanıdığını söylerler. 
Bazen ünlü kişiler de, doğum günlerinde veya bir kutlamada 
dostlarının veya eşlerinin kendilerine çok pahalı hediyeler aldığı 
yalanını uydururlar. 
Bu tür yalanlar söylemekteki amaçları, hem gösteriş yapmak, hem 
de yakınlarının kendilerine çok değer verdiği imajını oluşturmaya 
çalışmaktır.  
Bu tür değerli hediyeler almayanların ise kıskançlık duymalarını ve 
kendilerine gıpta etmelerini sağlamaktır. 
Oysa bunların tamamı dünyevi değerlerdir ve insanlara ahirette 
bir kazanç sağlamayacaktır. 
Bir insan dünyanın en değerli hediyelerini gerçekten almış olsa 
bile, eğer Allah’ın hoşnut olmayacağı davranışlarını sürdürmeye 
devam ederse, çok kısa olan dünya hayatının ardından ahirette sa-
hip olduğu her şeyden mahrum kalacaktır.
Peygamber Efendimizin yaşadığı dönem ile ilgili bir rivayette de, 
bir kadının yukarıda anlatılanlara benzer bir tavır gösterdiği ak-
tarılmaktadır.  
Anlatıldığına göre, bu kadın, bir başkasını üzmek ve kıskandırmak 
amacıyla, eşinin yapmadığı şeyleri abartarak yapmış gibi söyleme-
kte, almadığı hediyeleri almış gibi anlatmaktadır. 

Peygamberimiz (sav)’in, bu kadının tavrını öğrendiğinde ona şöyle 
dediği rivayet edilir: “Yedirilmeden yediğini söyleyen, kendisinin 
olmayan şeye benim diyen, kendisine bir şey verilmemişken ver-
ildiğini iddia eden, kıyamet günü yalandan iki elbise giyen kimse 
gibi olur.” (İhya’u – Ulumûd-din, C.3. S.309)
Bu nedenle inanmayanlarda gösteriş yapmak hayati önem taşır. 
Çevresi tarafından beğenilen, takdir edilen, hayran olunan, öze-
nilen veya gıpta edilen insan olmak her şeyden daha önemlidir. 
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EDEBİYATTA ETKİLİ BİR İNANIŞ: MİTRAİZM

Sözlük anlamı “dost” ve “aydınlık” olarak 
belirtilen Mitra/Mihr, gök tanrıyla yakın 
ilişki içerisindedir. Öyle ki, bunlar in-
anışa göre birbi-rinden ayrılmaz “bir çift” 
olarak kabul edilirler. Birlikte evrenin 
dü-zenini ve doğruluk kurallarını koru-
rlar. Yine birlikte insanların işleri-ni ve 
gönüllerini idare ederek her şeyi görür 
ve bilirler. Gezdiklerinde iki tekerlekli 
bir arabada birlikte bulunurlar. İki ayrı 
bedende bir tek can gibidirler. Mitra, 
kötüler ve sözünde durmayanlar için old-
ukça acımasızdır.  Mitra, yeryüzünde ismi 
bilinen en eski tanrıdır. Hindu-lar hala 
ona taparlar. Avesta’da bu tanrı bir mel-
ek mertebesindedir. Mitra, aynı zamanda 
“antlaşma” anlamına gelir ve bir Yazata  
olarak antlaşmaları kollar. Güneş’e hük-
meden de odur.  
Mihr/Mitra inanışı eski İran imparator-
luğunun egemenlik alanına giren çok 
geniş coğrafyalara ulaşmış, eski İran 
başkentlerinden biri ve İran hükümdar-
larının kışlık yönetim merkezleri olan Ba-
bil’den bütün Anadolu’ya, Yunan bölges-
ine dek yayılmıştır. Gittiği her bölgede 
yö-resel inançlarıyla yakın ilişkiler kur-
muş, bazı özellikleriyle iç içe girmiştir. 
Bizans orduları aracılığıyla daha geniş 
alanlara ulaşmış olan bu inanı-şın birçok 
temel değeri, fidye, kıyamet inanışı, sırat 
köprüsü, berzah, cennet, cehennem, miz-
an, sevap, günah gibi temel ögeler Hıristi-
yan-lığa da geçmiştir.   
Mitra (güneş tanrısı) İranlılar ile Hint-
liler arasında temelli ortak bir dinsel in-
anış sayılmaktadır. Bu inanış, doğruluk 
ve kurtuluşa ümit temelinden hareketle 

bir tür mistik anlayış olarak da bilinir. Bu 
inanı-şın öğretileri dünyada mutluluğun 
kaynağı, ölümden sonra başlaya-cak yeni 
hayatta da sonsuz huzuru sağlayacaktır. 
Mitra eski İran’da aydınlık, doğruluk, ada-
let ve iyilik tanrısı olarak, ruhları kurtarıcı 
güç, yaratan kuvvet, Allah ile insanlar ar-
asında bir araçtır.  Bazı bölgelerde Hz. 
Ali’ye insanüstü birtakım nitelikler ver-
ilmesinden hareketle o kutsal bir kimliğe 
büründürülmekte ve Allah ile insanlar ar-
asında bir aracı olarak kabul edilmektedir. 
Bir bakıma ona Eski İran inanışların-daki 
Mihr’in rolü yüklenmektedir. Ancak bu-
rada her grup özgün zevki ve inanışlarıy-
la orantılı olarak ona kutsanan farklı bir 
makam öngörmektedir. Mihr eski İran 
mistisizminin rumuzlarının anahtarı, 
Ali ise yeni İran’da İslâm tasavvufunun 
ve İran kültürünün gerçek simgesi, “in-
sân-ı kâmil: ergin insan” sembolüdür. 
Bu iki kelimenin yan yana duruşu sadece 
Ali’ye olan dostluk ve aşk gibi kavramları 
çağrıştırmaz, daha da ileri boyutlarda eki 
İran kültürünün göstergesi olarak ortaya 
çıkar. Bu iki kelimenin “Mihr Ali” şek-
lindeki bileşiği ise eski İran ile Müslüman/
Şiî İran arasındaki bağların ne denli sıkı 
oldu-ğunu gösterir.

Öte yandan bu inanışın eski İran’da ege-
menlik sürmüş hanedan-lardan Eşkanîler-
in resmî dinleri oluşu, Bestâm şehrinin 
de bu hane-danın başkentleri oluşu, Ho-
rasan’ın Part eyaletinin büyük bir parçası 
olması,

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Nimet YILDIRIM

Yazar
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EDEBİYATTA ETKİLİ BİR İNANIŞ: MİTRAİZM SERA ETKİSİ VE SONUÇLARI
Güneş, Allah’ın canlılara bahşettiği en önemli 
enerji kaynağıdır. Yeryüzünde hayatın devamı 
için Güneş’ten gelen ışınlara ihtiyaç vardır. 
Yeryüzündeki ortalama sıcaklığın canlıların 
yaşayabileceği sınırlar içinde bulunması 
elzemdir. Bu ise Rabbimizin atmosferde var 
ettiği doğal sera etkisi (greenhouse effect) ile 
temin edilmektedir. 
Dünyamızın atmosferi; Azot (% 78.08), 
Oksijen (% 20.95), Argon (% 0.93), Karbon-
dioksit (% 0.03) ve diğer gazlardan müteşek-
kildir. Kudret-i ilahi ile Güneş’ten dünyamıza 
gönderilen ışınların bir kısmı atmosferden 
geri yansıtırken geriye kalan kısmı yeryüzüne 
ulaşarak bir kısmı canlı ve cansız varlıklar 
tarafından soğurulur. Diğer kısmı ise ye-
ryüzünden geri yansıtılır. Ancak atmos-
ferdeki CO₂ ve su buharı gibi sera gazları 
geri yansıyan kızılötesi ışınları geçirirken, 
bunların yaydığı ısının önemli bir kısmını 
soğurur. Neticede doğal sera etkisi oluşur. 
Doğal sera etkisi sebebiyle dünyamızın ortala-
ma sıcaklığı +15°C'dir. Eğer doğal sera etkisi 
olmasaydı, yerkürenin ortalama sıcaklığı -18 
°C olacaktı. Böyle bir durumda yeryüzünde 
canlılık ve hayat mümkün olmazdı.

Sanayi devriminden bu tarafa çok sayıda 
fabrika kurulmuş, makineleşme ve şehirleşme 
artmıştır. Hayatımızın her alanında kullanılan 
petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtların 
tüketiminde sürekli olarak artışlar kaydedilm-
iş ve atmosferin kompozisyonu değişmiştir. 
Atmosferdeki CO₂ konsantrasyonu 1958 
yılında % 0.031 iken, 2014 yılında % 0.040’a 
yükselmiştir. NASA’nın düzenli olarak yaptığı 
ölçüm sonuçlarına göre 2022 Haziran ayında 
CO₂ konsantrasyonu yaklaşık 419 ppm’dir 
(1ppm milyonda bir birim demektir). Atmos-
fere salınan CO₂'in yanı sıra metan (CH4), 
Nitroz oksitler ve diğer sera gazlarının emi-
syonlarında da ciddi artışlar görülmektedir.  
Metan, anaerobik reaksiyonlar sonucu 
üretilmektedir ve ısı yakalama kapasitesi 
bakımından CO₂'e göre 20 kat daha etkilidir. 
Ancak atmosferde çok düşük konsantrasyon-
larda bulunan metan ve diğer sera gazları 

CO₂'e göre daha kısa ömürlüdür.  
Sera gazlarının emisyonlarındaki artışlar 
sebebiyle küresel ısınma meydana gelmekte 
ve küresel iklim değişikliği ortaya çıkmak-
tadır. NASA’nın 1981 yılından itibaren yaptığı 
uydu gözlemlerine göre Kuzey kutbundaki 
buzulların eriyerek her on yılda %13 oranında 
küçüldüğü belirlenmiştir.  
Dünyanın %70’ini kaplayan okyanuslar, çok 
yüksek bir ısı sığasına sahiptir. Sera gazları 
kaynaklı küresel ısınma sebebiyle oluşan 
ısının %90’ ı okyanuslar tarafından absorblan-
maktadır. Günümüzde okyanusların yüzey-
den itibaren birkaç metrelik tabakasında tüm 
dünyanın atmosferi kadar ısı depolandığı hes-
aplanmıştır. Okyanuslarda en yüksek sıcaklık 
2021 yılında kayıt edilmiştir. 1955 yılından 
beri yapılan ölçümlere göre okyanuslarda 
depolanan ısı sürekli artış göstermiştir ve bu 
değer Aralık 2021 yılı itibariyle 337 zettajoul 
olarak tespit edilmiştir (1 zettajoul=10    joul).

Termal genleşme sebebiyle deniz seviyesinin 
yükselmesi, mercanların ağarması, şiddetli 
kasırgaların oluşması ve okyanus biyokimy-
asında çok önemli değişimlerin meydana 
gelmesi gibi meteorolojik ve ekolojik had-
iseler sonucunda denizel biyoçeşitlilik ciddi 
anlamda zarar görmektedir.  

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle 
bitki ve hayvan türlerinin beslenme, büyüme, 
gelişme ve üreme davranışlarında değişimler 
gözlenmiştir. Sık sık meydana gelen kasır-
galar, fırtınalar, seller ve kuraklıklar sebebiyle 
kolera ve diğer salgın hastalıkların ortaya çık-
ması kolaylaşmıştır. Güvenli gıdaya ve sağlıklı 
suya erişim her geçen gün zorlaşmaktadır.  
Bütün bu gelişmeler sonucunda, toprak ve 
su kaynaklarının çok kritik öneme sahip 
olduğu net bir şekilde anlaşılmıştır. Gıda arzı 
ve güvenliği ile toprak ve su kaynaklarının 
korunması konusunda devletimiz tarafından 
geliştirilen politikalara toplumun bütün 
katmanlarının tam destek vermesi milli bir 
vecibedir.

Prof. Dr.
Ali ALAŞ

Yazar
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Balıkçı kardeşlerimize 
Ziraat Bankası işletme kredisi kullandıracak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugünkü politika 
faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Banka'mız bir işletme kredisi kul-

landıracaktır, buna da bugünden itibaren başlayacaktır." dedi.

Bakan Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu açılış törenine 
katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 
Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, yeni av 
sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir araya 
gelen Kirişci, av yasağının devam ettiği 4,5 ay boyun-
ca bugünün dört gözle beklendiğini, tüm hazırlıkların 
yapıldığını dile getirdi.

Akdeniz'de de balıkçıların 15 Eylül'de denize açılacağını 
anımsatan Kirişci, ekolojik özellikleri birbirinden farklı 
dört denizdeki varlıkların tüm kesimler tarafından ko-
runması gerektiğine işaret etti.

Kirişci, uygulanan tedbirlerle ve getirilen kurallarla 
denizleri koruduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İşte bu sayede 30 yıldır Marmara’dan çıkmayan uskum-
ru geri geldi. Kalkan ve kırlangıçlar, hatta orkinoslar 
yüzüyorlar. Denizlerimiz çok bereketli, balıkçılarımız 
da çok mahir maşallah. Bir yandan denizlerdeki 

varlıklarımızı korurken balıkçılık sektörümüzü de 
bütün gücümüzle destekliyoruz. AK Parti hükümetleri 
döneminde balıkçılarımıza bugünün parasıyla 10,2 
milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricimize 
7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar 
TL ödeme yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Su ürün-
leri avcılarına, üreticilere Ziraat Bankası aracılığıy-
la düşük faizli kredi imkanı getirdik. Sektöre 2002 
yılından bugüne kadar bugünün parasıyla 13,9 milyar 
TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi 
sağladık. 30 Ağustos itibarıyla 2 bin 700 balıkçımıza 
19 milyar TL tutarında kredi kullandırdık. Dünyada 
adından söz ettiren güçlü bir balıkçılık sektörümüz var.

Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 balıkçı gemisi ile 
Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerin-
den biriyiz. Yetiştiricilik sektöründe 2 bin 223 tesisimiz 
var. Avrupa'nın en modern 281 adet su ürünleri işleme 
tesisine sahibiz ve AB ülkeleri arasında en çok üretim 
yapan ülkeyiz. 250 bin vatandaşımızın istihdam edildiği 
sektörümüz, sizlerin sayesinde büyüyor, gelişiyor."



SİMGE DERGİ 17

GÜNDEM

Bakan Kirişci, sektörle gurur duyduğuna işaret ederek, 
balıkçılık sektörünün ihtiyacın üzerinde avcılık kapasi-
tesine sahip bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl su ürünleri ihracatının 1,4 milyar dolar düzey-
ine ulaştığını anımsatan Kirişci, "2022 yılı ihracatımızın 
1,5 milyar dolar olmasını bekliyoruz. 2023 yılı ihracat 
hedefimiz 2 milyar dolara emin adımlarla ilerlemek. 
Geçtiğimiz sene başlattığımız uygulama neticesinde, 
balıkçılarımızın Akdeniz’de kırmızı karides avcılığını 
sürdürmelerine ve Mavi Vatan’ın her noktasında bay-
rağımızı dalgalandırmalarına imkan sağladık.

Bu sayede, balıkçılarımız, trol gemileriyle Doğu Ak-
deniz’in uluslararası sularında 12 ay boyunca avcılık 
yapabiliyor. Balıkçı kardeşlerim, yeter ki siz dünyaya 
açılmak isteyin, biz sonuna kadar yanınızdayız. Sizlerin 
yolunu açmak, işlerinizi kolaylaştırmak için ne gereki-
yorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadeler-
ini kullandı.

"2022 yılı sonunda yaklaşık 84 milyon yavru balığı su 
kaynaklarına bırakmış olacağız"

Kirişci, ekosistemi korumanın önemine dikkati çek-
erek, sadece balıkları değil, deniz çayırlarını, algler ve 
deniz ekosisteminin tamamını korumak gerektiğini an-
lattı.

Bu çerçevede kontrol ve denetim botlarıyla deniz ve iç 
sularını koruduklarını, araştırma gemileri ile incele-
diklerini bildiren Kirişci, bu çerçevede yapılan çalışma-
lar hakkında bilgi verdi.

Kirişci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Güneydoğu Anadolu’da şabut balığı, Akdeniz’de orfoz, 
lahoz ve mercan, Ege’de çipura ve levrek, Karadeniz’de 
kalkan, mersin ve doğal alabalık başta olmak üzere 15 
ayrı türden balığı su kaynaklarına bıraktık. Bu kadar 
farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerden 
biriyiz. 2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için bir-
er adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su 
kaynaklarına bırakmış olacağız.

İnşallah, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır 
şekilde, balıklandırma miktarını 2023’te 100 milyon 
adede çıkarmayı hedefliyoruz. Balıkçılığın sürdürüle-
bilirliği için koşullarımızı gözeten bir şekilde dünya 

standardı uygulamalarını yürütmekte kararlıyız."

"Enerjiyle ilgili kriz kimsenin hayal edemediği boyuta 
ulaştı"

Balıkçıların taleplerine değinen Kirişci, şu bilgileri ver-
di:

"Biliyorum üretim adına canımızı en çok yakan bizim 
akaryakıt giderlerimiz. Akaryakıtla ilgili yine bizim 
dönemimizde başlayan uygulama sizleri tatmin et-
miyor olabilir ama unutmayalım ki dünya çok büyük 
bir felaketin içinden geçti. Önce pandemi ve ardından 
Rusya-Ukrayna Savaşı...Enerjiyle ilgili kriz kimsenin 
hayal edemediği boyuta ulaştı ve buna bağlı olarak gıda 
krizi manşete taşındı.

Dünya ülkeleri olarak çok dikkat etmemiz gerekir. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz 
almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum; her 
zaman, her daim yanınızda olmuş saygıdeğer Cumhur-
başkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi 
olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat 
Banka'mız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da 
bugünden itibaren başlayacaktır."

Karadeniz, Ege ve Marmara'da su ürünleri av sezonu 
açıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuşmasının 
ardından denize kalkan, levrek ve Mersin Balığı bıra-
karak, halka balık dağıttı.

Yeni inşa edilen balıkçı gemisinin açılış kurdelesini kes-
en Kirişci, balıkçı teknesi ile denize açılarak sezonun ilk 
balık avına eşlik etti.

Kirişci ve balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek tekneleri-
yle denize açılarak sezonun ilk siftahını yaptı. Teknede 
balıkçılarla denize ağ atıp ağ toplayan Kirişci, balıkçılar-
la sohbet ederek, yeni sezonun hayırlı ve uğurlu ol-
masını diledi.

Kirişci buradaki açıklamasında, "Burada büyük bir 
emek sarf ediliyor. Ben bakan olarak ilk defa böyle bir 
deneyim ve tecrübe edindim, emeklerine sağlık, aziz 
milletimize de afiyet olsun." dedi.

Sezonun ilk balığının tekneye çekilmesinin ardından 
Kirişci, balıkçılarla fotoğraf çektirdi.
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BİZANSIN  600 YILLIK İSTANBUL RÜYASI

Fatih Sultan Mehmet’in 1453 de İs-
tanbul’u fethinden günümüze kadar 
600 yıla yaklaşan bu süre boyunca 
İstanbul’u tekrar geri alabilmek için 
bugünkü Yunanistan; Dünya Politika 
Arenasında bin bir çeşit haklı neden-
ler ileri süren entrikalarına devam et-
mekte ve Ege Denizinde daima gergin 
bir savaş politikası üretmektedir.

1453 yıllarında İstanbul’un Osman-
lı Topraklarına katılmasından önce 
Roma İmparatorluğunun sınırları 
çok büyüyünce Doğu ve Batı Roma 
İmparatorluğu olmak üzere ikiye ay-
rıldı.Bugün Bizans İmparatorluğu 
adıyla tanıdığımız Doğu Roma İm-
paratorluğu; 330 yılından 1453 yılına 
kadar varlığını sürdürdü. 

Orta Çağ boyunca İstanbul; Kon-
stantinopolis adıyla Bizans İmpara-
torluğunun başkenti olmaya devam 
ederek kültür ve Grek Medeniyetinin 
merkezi oldu.

Bizans resmi dili Yunanca olan bir 
Hıristiyan devletiydi. 1453 tarihi; Bi-
zans İmparatorluğunun sona erme-
si üzerine; Orta Çağın kapandığı ve 
yeni çağın başladığı çok önemli tari-
hi bir süreci simgelemektedir.

Günümüzde Yunanistan’ın başta 
Amerika olmak üzere diğer Batılı 
Devlerinin ilgilerinin üzerinde to-
plamasının en büyük nedenlerden 
birisi; Grek Medeniyetidir. Grek me-
deniyetiyle de bilinen eski Yunan me-
deniyeti, Türkiye’nin kuzey-doğusun-
da Balkanlar olarak adlandırılan ve 

Asya ile Avrupa arasındaki bölgede 
kurulmuştur. Dolayısıyla bu durum; 
hem Doğu ve hem de Batı Medeni-
yetleriyle etkileşim içinde olmasını 
sağlamıştır. 

Eski Çağdaki Ege ve Yunan Tarihi-
ni incelediğimizde Antik Dünyanın 
en etkileyici bir kavmi olan Antik 
Yunanları görürüz. Antik Yunanlar 
(Grekler) genellikle batı dünyasında-
ki demokrasinin ve ulus bilincinin 
ortaya çıkarıcıları olarak kabul edil-
irler. Bu kabul edilebilir bir düşünce-
dir. 

Ancak antik Grekler, temelde bu ol-
gularla birlikte birçok yeniliği in-
sanlık medeniyetine bırakırken hiç 
yoktan var etmemişler kendi antik 
tarihçilerinin de kabul ettiği gibi, 
bu parıltılı kültürü antik dünyanın 
daha eski ve köklü kültürlerinin bu-
lunduğu Yakındoğu uygarlıklarına 
dayandırmışlardır.

Şunun da kabul edilmesi gerekir ki; 
Yunanlar Antik Doğunun derin biri-
kimlerini olduğu gibi kabul etmemiş, 
bu olguları kendi kültürleriyle sente-
zleyerek ve geliştirerek sadece Batı 
Dünyasına değil, tüm dünyaya miras 
bırakmışlardır.M.ö.8.Yüzyılda kuru-
lan Yunan Medeniyetinin en önemli 
özelliği; demokrasi ile yönetilen ilk 
Avrupa ülkesi olmuştur. 

Balkan yarımadası içinde yer alan 
bugünkü Yunanistan’ın tarihsel 
köklerinin ilk çağlara kadar uzandığı 
bilinmektedir.

Prof. Dr.
Berkan YAŞAR

Yazar
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BİZANSIN  600 YILLIK İSTANBUL RÜYASI Antik Yunan Medeniyeti, Avrupa ülkelerinin yapı taşını oluşturmuş ve birçok uygarlığında 
gelişiminde etkili olmuştur.

Özellikle ilerleyen yüzyıllarda Avrupa’da meydana gelen Rönesans, Reform ve Aydınlanma 
hareketlerinin çıkış noktası olarak, Antik Yunan Medeniyeti işaret edilmektedir. O tarihlerde 
Yunanistan Avrupa’da demokrasinin ilk uygulandığı bir ülke konumundaydı. Avrupa Ülke-
leri’nin Türk-Yunan gerginliğinde Yunanistan eğilimli siyaset izlemelerinin nedenleri Grek Me-
deniyeti hayranlığı ve demokrasi hareketlerinin ilk defa Yunanistan’da başlaması gibi faktörlere 
dayanmaktadır.

Osmanlı-Yunan ilişkilerinin gerginleştiği 1800 yılların başı, Balkan ve Avrupa coğrafyasının 
milliyetçilik alevi ile yandığı bir döneme rastlamaktadır. O dönemin reformist padişahı 11. 
Mahmut’un yeniçeri ocağını kaldırmasından hemen sonra ortaya daha fazla düzensizlik ve 
askeri boşluk, Balkanlarda itaatkar olmayı reddeden isyancı paşaların önünü fazlasıyla açmıştır. 
Tepedelenli Ali Paşa’nın Balkanlarda Osmanlı otoritesine karşı isyanı zor duruma düşen Bab-ı 
Ali düzenli ordunun olmayışının ağır faturasını ödemek zorunda kalmıştır.

Meselenin özü ise; Tepedelenli’nin Osmanlıya dönük büyük bir isyan tertibi için bölgesindeki 
Hıristiyan tebaaya duyduğu ihtiyaçtı. Bu noktada Tepedelenli Ali Paşa emellerine kavuşmak için 
çok uzun yıllar temelleri Fener Rumları tarafından atılan, Megali-İdea vurgusuyla şekillendirilen 
büyük bir Yunanistan İmparatorluğu kurarak Bizans’ı tekrar canlandırmak heyecanı içindeki 
Yunanlıların desteğini sağlamak amacındaydı. 

Etnik-i Eterya Cemiyeti ise; Yunanlıların bu fırsatı değerlendirmesinden yana açıkça belli et-
mesiyle ilk Yunan isyanı başlamıştır. Bu cemiyet; 1814 yılında Yunanlıların Osmanlı Devletin-
den bağımsızlık kazanmak amacıyla kurduğu isyancı bir örgüttür. Yunanlılar bu tarihlerde Te-
pedelenli Ali Paşa isyanı olarak bilinen Osmanlı ordularına karşı bu ilk isyanda; düzensiz gerilla 
güçleriyle karşı koymaya çalışmışsa da başarısız olmuştur. O devirde bile Yunanlılar Osmanlıya 
karşı Grek medeniyeti hayranı bazı ülkelerden destek görmüşlerdir. Bu destek; gerek AB Ülkeleri 
gerekse ABD’lerinden günümüzde çok bariz olarak halen devam etmektedir.

Doğu Akdeniz deki yasal haklarımızda bile hem AB Ülkeleri ve ABD’leri politik tercihlerini 
Yunanistan’dan yana kullanmaktadırlar. Ayrıca Yunanlıların Fransa’da gerek ABD’lerinde çok 
güçlü lobileri vardır. ABD’leri Yunanistan’a askeri üsler kurmaktaki hızına devam etmektedir. 
Ayrıca NATO üssüde Yunanistan sınırlarına konuşlandırmıştır. ABD’lerinin Yunanistan lehine 
Dedeağaç’a üs kurmak için askeri sevkiyat bütün hızıyla devam etmektedir. Bu durum Türki-
ye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği için Lozan’a aykırıdır.

Yunanistan ABD’lerini gerekse AB ülkelerine güvenerek zaman zaman hava sahamızı ihlal 
etmekte ve bazen de savaş çığırtkanlığı yapmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri; Yunan Silahlı Ku-
vvetlerinden çok çok üstündür. Bir Türk-Yunan savaş hali Yunanistan için büyük bir felaket 
olur. Çünkü şanlı ordumuz; 3 günde Atina’ya girebilecek güçte olup ve Dünyanın en güçlü ilk 10 
askeri gücü arasındadır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin 
açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu Komutanlıkları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni 
sonrasında yerleşke içindeki Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin tarafından okunan 
duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olması temennisinde bulunarak caminin açılışını 
gerçekleştirdi.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Atilla Gülan da katıldı.

Ayrıca Bakan Akar’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral 
Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardım-
cısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek 
İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev de açılışta hazır bulundu.
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İngiltere’deki Kraliyet Kimya Topluluğu on 
yıldan fazla bir süre önce kimyasal içermey-
en bir ürün yapan ilk kişiye bir milyon ster-
lin ödül vereceğini duyurduğunu biliyor 
musunuz? Fakat bu imkânsız olduğu için 
ödülü henüz alan kimse olmadı. 
Kimyasallar bildiğimiz her şeyin yapı taşıdır. 
Canlı ve cansız her şeyin temelini oluştururlar. 
Birazdan tartışacağımız konu ise sağlığa zara-
rlı kimyasalları içermektedir. Hayatımızın her 
anı zararlı kimyasallara maruz kalarak geçiyor. 
Kimyasallar hayatımızın ayrılmaz bir parçası 
haline geldiler; içecekler, yiyecekler, evlerimiz, 
kullandığımız kozmetik ürünler… 

Bu zararlı kimyasallara maruz kalma yollarımız 
üç ana başlıkta toplanabilir; soluma, yutma ve 
cilt teması. Zararlı kimyasallara maruz kalma 
doğrudan temas bölgesinde ya da vücudun 
başka bir yerinde sağlığı etkileyen durumlara 
sebebiyet verebilir ve bu etki hemen ve/veya 
gecikmeli (birikimli) olabilmektedir. Vücudu-
muzun metabolize etme, ortadan kaldırma 
gibi savunma mekanizmalarının etkili olduğu 
bilinmektedir. Ancak örneğin kurşun elemen-
tinin yarılanma ömrünün uzun olması ve ke-
miklerde depolanmasından dolayı bu meka-
nizmalar etkili olamaz ve uzun süreli birikim 
meydana gelir, sonucunda ise beklenmeyen 
sonuçlara sebep olur. 

Bazı tahminlere göre kronik hastalıklar, kan-
serler ve nörogelişimsel bozukluklar dahil 
olmak üzere dünyadaki hastalık yükünün 
yaklaşık %6’sı ve ölümlerin 8%’i zararlı kimy-
asallara atfedilebilir.  Bu zararlı kimyasallara 
az maruz kalmak anında etki göstermeyebilir 
fakat vücuttaki birikimler bu sorunlara neden 
olmaktadır. 

Evlerimizde bulunan zararlı kimyasalların ba-
zılarını sıralayacak olursak; 
Organofosfat: Bu kimyasallar birçok böcek 
öldürücü (pestisit) içinde bulunmaktadır, an-
cak gıdalara da girebilmekte ve üreme süre-
cine zarar vererek hücre ölümlerine yol açabil-
mektedirler. Bu kimyasallardan kaçınmanın 
en iyi yolu meyve ve sebzeleri iyice yıkamaktır. 
Pestisit zehirlenmesi tedavi edilmezse ölüme 
kadar gidebilen sonuçlara yol açabilir. 

Formaldehit: Kullanılan en yaygın kimyasal-
lardan biridir ve aynı zamanda en tehlikelil-
erindendir. Bu kimyasalı içerme olasılığı olan 
bazı ürünlere örnek verecek olursak; ojeler, 

kıyafetler veya deterjanlar söylenebilir. 
Bisfenol A (BPA): Genellikle plastik kaplarda 
ve şişelerde bulunan bir bileşendir ve kullanıl-
masının azalması için tüm dünya genelinde 
baskılar sürmektedir. 
Parafin: Petrol kaynaklı olan bu bileşen mum-
larda, bazı oda spreylerinde yer almaktadır. 
Yakıldığında kansere neden olan kimyasal yan 
ürünlere dönüşür ve solunum yolu ile vüudu-
muza nüfuz eder. 

Bu örnekler daha da arttırılabilir ve listel-
enecek olursa önümüze sayfalar dolusu 
metinler ortaya çıkar. Şimdi en çok yapılan 
yanlışlardan birini belirtmek istiyorum; ev 
temizliği yaparken çamaşır suyu ve tuz ruhu 
karışımı yapmak çok tehlikelidir. Bu iki kimy-
asalın karışmasından sonra ortaya çıkan gazlar 
o kadar zehirlidir ki bu gazlar bir zamanlar 
kimyasal savaş ajanı olarak bile kullanılmıştır. 
Bu iki temizlik malzemesini yan yana koyma 
konusunda dahi tereddüt etmemenizi tavsiye 
ederim. 

Temizlik malzemelerinde var olan kimyasallar 
ciddi cilt tahrişlerine, solunum yolu hasarına 
hatta ölümlere sebep olabilir. Belirtildiği gibi 
kullanılmaları ve saklanmaları gerekmektedir. 
Diğer bir zararlı kimyasal ise karbon monok-
sit gazıdır. Herhangi bir sobadan, arabalardan, 
teknelerden vs. sızabilir ve bu sızıntılar ölümle 
sonuçlanmaktadır. Soba kullanılan bir yerde 
birden fazla kişinin başı ağrıyorsa, mide bu-
lantısı mevcutsa mutlaka endişelenmeliyiz. 
Vücudunuzdaki toksin birikiminin belirtil-
erinden bazıları şunlardır: beyin sisi (kafa 
karışıklığı, unutkanlık ve odaklanma-zihinsel 
netlik eksikliği), saç dökülmesi, yorgunluk, 
kırılgan tırnaklar, ağız kokusu, mide bulantısı. 
Bunlar genellikle toksin birikiminin kısa vade-
li etkileri olsa da uzun vadeli etkiler zararlı, 
hatta yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açabil-
ir. Bu tip kimyasalların vücudunuza zarar ver-
mesinin ana sebeplerinden biri, vücudunuzun 
düzgün çalışmasını sağlayan enzimleri etkile-
mesidir. Vücut, her fizyolojik fonksiyon için 
enzimlere güvenir. Toksinler enzimlere zarar 
verdiğinde kandaki hemoglobin üretimini 
bloke ederek hücre ömrünü kısaltırlar. Ayrıca 
enerji üretiminin başarısız olmasına ve oksi-
datif strese karşı korumanın azalmasına ned-
en olabilir. Bu normal vücut fonksiyonlarının 
başarısızlığı, kimyasal pnömoni, kanser, Par-
kinson hastalığı ve kardiyovasküler hastalık 
gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini artırır.

Hayatımızdaki Zararlı Kimyasallar

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.

Öğretmen adaylarının bu özel gününde bulunmaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, ata-
ması yapılacak 20 bin öğretmeni tebrik etti, görev yerl-
erinde başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmenin de maarif 
ordusuna katılmasıyla, toplam öğretmen sayısının yak-
laşık 1 milyon 10 bine çıkacağını bildirdi.

Türkiye'yi yönetme sorumluğunu üstlendikleri 2002'de 
bu sayının 526 bin civarında olduğunu hatırlatan Er-
doğan, halihazırda görev yapan öğretmenlerin 750 
bininin hükümetleri döneminde atandığını aktardı.

Geçmiş dönemlerde, okullardaki altyapı ve öğretmen 
eksiğinden dolayı derslerinin çoğunun boş geçtiğini, 
sadece ücra bölgelerde değil, büyük şehir merkezler-
inde bile çocukların son derece sağlıksız, kalabalık sını-
flarda eğitim gördüğünü söyleyen Erdoğan, sınıfların 
60-80 kişi olduğunu, Anadolu'nun birçok yerinde bu 
sayının 100'e çıktığını anlattı.

Farklı sınıfların aynı derslikte eğitim aldığı, branş 
öğretmenine ulaşmanın adeta lüks sayıldığı bu tabloya 
son verdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye 
olarak OECD ortalamasını yakaladık. Boş geçen veya 
farklı branşlardan öğretmenlerin girdiği dersler so-
rununu neredeyse tamamen çözüme kavuşturduk. 
Eğitim bütçemizi 10,3 milyar liradan son ilaveyle bir-
likte 304 milyar liraya çıkartarak, derslik sayımızı 
343 binden alıp 613 bine yükselterek, okullarımızı 
kütüphaneler, laboratuvarlar, çalışma atölyeleri ve spor 
salonlarıyla donatarak, ders kitaplarından yardımcı 
kaynaklara çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını ücretsiz 
karşılayarak, hasılı eğitim alanında ülkemizin ilerleme-
sine ket vuran engelleri tek tek kaldırarak, son 20 yılda 
çok büyük bir dönüşüme imza attık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimi gündelik siyasete meze
yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye dair elle tutulur hiçbir projeleri olmayanların 
yaptığı boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan, tamamen 

art niyetli bir girişimdir." dedi.

Aynı şekilde 28 Şubat sürecinde kılık kıyafetlerinden 
dolayı sadece üniversite eğitim hakları değil, istihdam 
hakları da elinden alınan kadınlarımıza yönelik ada-
letsizliği giderdik. Bugün okullarımızda aktif olarak 
çalışan 1 milyonu aşkın öğretmenimizin yüzde 60'ını 
kadınlarımız oluşturuyor. Artık hiçbir kamu görevlim-
iz inanç değerleriyle, iş hayatı hassasiyetleriyle mesleği 
arasında bir tercih yapmaya zorlanmıyor. Ülkemize 
ve milletimize hizmet etmek isteyen herkes, özgürce, 
herhangi bir kısıtlamaya, haksızlığa uğramadan bu va-
zifesini yerine getirebiliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin mesleki 
gelişimlerini kolaylaştırma, sosyal ve mali haklarını 
güçlendirme konularında önemli iyileştirmelere git-
tiklerini anımsatarak, "Bizden önce iktidarlar yıllarca 
Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden siyaset yaptı. 
Hemen hemen tüm Milli Eğitim Şuralarında tavsiye 
olarak ifade edildiği halde öğretmenlerimizin bu meş-
ru talepleri maalesef yerine getirilmedi." diye konuştu.

Yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi 
TBMM ile çözdüklerini kaydeden Erdoğan, bu sene 
yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde 
artık öğretmenlerin müstakil bir meslek kanununa ka-
vuştuğunu ifade etti.
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Dünyada özellikle 1980 sonrası dönemde 
ivme kazanan küreselleşme sürecinin mevcut 
sorunları daha da artırdığı yönünde çoğun-
luk görüşü mevcuttur. Bilindiği gibi, küre-
selleşmeyi 1980 sonrasında hızlandıran asıl 
neden telekomünikasyon sistemindeki hızlı 
gelişme olmuştur. Yaşanan süreçte Sovyet So-
syalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) 1991’de 
dağılınca ilk başta dünya tek kutuplu bir 
görünüm sergilemiştir. Daha sonra Rusya’nın 
tekrar teknolojik ve ekonomik toparlanması 
dengeleri değişmiştir. Ancak bu defa da ik-
tisadi politikalarda farklılaşmalar yaşanma-
ya başlamıştır. Örneğin, son yıllarda eskinin 
merkezi planlı ekonomik sistemine sahip ülke-
si Çin daha çok küreselleşme taraftarı, ABD ise 
daha korumacı görünüm sergileyebilmektedir. 
Burada öne çıkan temel unsur ise ülkelerin 
üretim avantajları ve sahip oldukları teknolo-
jilerdir. 
Uygulanan politikalar ve özellikle büyük dev-
letler arasındaki siyasi, askeri ve ekonomik 
yarışlar, dünyayı gelecekte tekrar çok kutuplu 
bir yapıya dönüştürebilecek gibi görünme-
ktedir. Diğer taraftan Endüstri 4.0’ın ortaya 
çıkardığı teknik ilerlemeler, üretimde emeğin 
önemini azaltıcı, hızlı ve isteğe göre üretimi 
kolaylaştıracağı için gelişmiş ülkeler tekrar 
üretim merkezi olarak kendi ülkelerine yöne-
leceklerdir (savunma sanayi ürünleri başta). 
Bu gelişmeler ise ülkelerin üretim politikaları, 
siyasi, askeri ve ekonomik ilişkileri gibi alan-
larda değişiklerin ortaya çıkmasına sebep ola-
bilecektir.
Dünyada yaşanabilecek hatta yaşanan bir 
süreç de, ülke haritalarının değişmesi yönünde 
olabilecektir. Özellikle ABD’nin İsrail ile yer-
altı ve yerüstü kaynakları elde etme amacıyla 
bağlantılı Orta Doğu politikaları, bölgenin 
coğrafi ve yönetim biçimleri açısından yenid-
en şekillendirilmesi yönünde baskılar oluştu-
rabilecektir. Ancak, bu etkinin Rusya ve Çin’in 
bölgedeki çıkarları açısından da şekillenme 
zorunluluğu olacaktır. Türkiye ve İran gibi 
büyük islâm ülkeleri ise kendilerini koruyucu 
önlemler ve politikalar geliştirmek zorunda 
kalacaklardır. Bunların gelecekteki etkinlikleri 
ise yine sahip olacakları teknik üretim ve 
savunma düzeylerine göre şekillenecektir.

Gelecekteki yaşanabilecek önemli bir gelişme 
ise artık dünya dışında yer edinmeye yönelik 
ülkeler arasındaki rekabet oluşturabilecek-
tir. Özellikle ABD ile Rusya Federasyonu’nu 
arasındaki bu yarış, soğuk savaş dönemine 
benzer şekilde ülkeler arasında uzayda kolo-
nileşme konusunda bir gruplaşma yaratabil-
ir. Ancak bu sürecin yaşanması için uzayda 
yaşanabilir bir ortamın oluştuğunun veya yeni 
yaşanabilir uzay merkezlerinin tespit edilmesi 
gerekir. Teknolojideki gelişmelerin bu süreci 
yönlendirmesi ve şekillendirmesi beklenme-
lidir.
Türkiye açısından geleceğe bakıldığında, 
mevcut durumun çok parlak olmadığı anlaşıl-
maktadır. Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasın-
da bir yerde olduğu vurgulanan Türkiye’nin, 
henüz Endüstri 4.0 aşamasına geçmediği an-
laşılmaktadır. Bu durum, ekonomi ve toplum 
üzerinde Osmanlı dönemindeki sanayi devri-
minin gerisinde kalınmasına benzer etkiler 
yaratmaktadır. Oysa Türkiye gelecekte etkin 
olma amaç ve hedefleri bulunan bir ülkedir. 
Bu nedenle, gelecekte Türkiye’nin en önem-
li çabası Endüstri 4.0’ın gerektirdiği gelişme 
düzeyini yakalamaya yönelik olacaktır (ol-
malıdır!). 
Türkiye’nin geleceğin üretim ve teknoloji 
düzeyinin gerisinde kalmamak için çok hızlı 
bir şekilde eğitim sisteminde reform yapar-
ak teknolojiyi üretip onu kullanabilen nesil-
ler yetiştirmesi gerekmektedir. Bunun için 
de “okuyan-düşünen-tartışan-üreten” insan 
yetiştirilmesi şeklinde modellenecek bir eğitim 
modelinin devreye sokulması gerekmektedir. 
Yani, okuyabilen, okuduğunu karşıtlıklarıyla 
sorgulayabilen, bildiklerini üretim sürecine 
uygulayabilen ve sonuçta da üretimi ve te-
knolojiyi artırabilen bir nesile ihtiyaç bulun-
maktadır. Bu çalışmaların şimdi başlatılması 
durumunda sonuçlar ancak 15-20 yıl sonra 
alınabilecektir. 
Gelecekte Türkiye’nin en çok meşgul olacağı 
konulardan birisi de Orta Doğu’nun şekillen-
dirilmesi konusundaki politikalar olacaktır. 
Bunun için en doğru uygulanacak politikanın, 
ülke menfaatleri doğrultusunda “ırklar ve 

Devamı simgedergi.com'da...

21. YÜZYILDA DÜNYA VE TÜRKİYE’NİN GELECEK DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Bakanlar Soylu ve Kurum'u, İslam-
abad Uluslararası Havaliman'ında Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği 
Bakanı Sherry Rahman ile Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal karşıladı. Soylu, bu-
rada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlü ve duasının Pakistan'la bir-
likte olduğunu belirterek, "Bugün 90 bin camide mübarek cuma gününde hem Pakistanlı kardeşler-
imiz için dua edilecek hem de destek talep edilecek." diye konuştu.

Pakistan'a şu ana kadar 11 uçakla çadır, gıda ve ilaç yardımının yapıldığını ve 2'inci İyilik Treni'nin 
5-6 gün içerisinde bölgede olacağını belirten Soylu, "Kardeşlerimizin yanında olmaya devam ede-
ceğiz. Pakistanlı kardeşlerimiz 'dur' diyene kadar yardım köprüsü hem trenle hem de havadan de-
vam edecek." ifadesini kullandı. Pakistan'a ulaşan heyette, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı 
Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Heyet, muson yağmurlarından etkilenen 
bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi. Şerif, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a gelen 
Soylu ve Kurum ile beraberlerindeki heyeti, Başbakanlık'ta kabul etti. Burada konuşan Şerif, Tür-
kiye'nin verdiği desteğin dostluğun ve kardeşliğin nişanesi olduğunu belirterek, "Benim kıymetli 
kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen afetin arifesinde 27 Ağustos'ta beni 
aradı, taziye dileklerini iletti. Hayatını kaybeden binlerce insanımız için başsağlığı dileklerini iletti."

Hayatını kaybedenlerden 300'e yakınının çocuk olduğunu bildiren Şahbaz, "Türk halkı her zaman 
olduğu gibi Pakistan halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Afet gerçekleşir gerçekleşmez 
Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı. Bunlar hem hükümet yardımları hem de vatandaşların gön-
derdiği yardımlardı." diye konuştu.

Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin
yaşandığı Pakistan'da!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi.
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ŞÜKÜRSÜZLÜK BİR FELAKETTİR
İnsanı yokluktan varlığa çıkaran ve varlık daireleri 
içinde de insanlık gibi bir nimet veren ve İslamiyet 
ile de bunu taçlandıran Allah’a hamd ve şükrolsun. 
Bizi yokluk içinde bırakmayıp var eden Rabbimiz 
bize pek çok nimetler bahşetmiş ve karşılığında 
kendisini tanımamızı ve ubudiyette bulunmamızı 
emretmiştir. Aklını kullanan her bir kul da buna 
olumlu cevap vermesi beklenir. 

Yüce Yaratıcı Nahl Suresi 18. Âyette “Hâlbuki 
Allah’ın nimetini saymaya kalksanız onu say-
amazsınız.” buyurmaktadır. Evet ifade ettiğimiz 
gibi varlığımız bir nimet, var olanların içinde taş 
olmayıp, bitki ve hayvan kalmayıp, insaniyet gibi 
bir lütufta bulunulmuş olması apayrı bir nimettir. 
Ayrıca azalar ve duygular ile donatılmış olmamız 
da çok büyük bir nimettir. Hele hele akılımızın ol-
ması ise hepsinden önemli bir nimettir. Hangisini 
sayalım ki, saysak bile sayamayacağımız da kesin. 
Sayma yeteneği bile ayrı bir nimet değil midir?

Göz, kulak, burun, el, ayak ve diğer azalarımız 
bunlar dışarıdan gördüğümüz müthiş nimetler. Bir 
de görünmeyen ve olmaz ise olmaz organlarımız 
vardır ki, hangisini küçümseyebiliriz? Kalp, ruh, 
akıl, beyin, ciğerler, mide, bağırsaklar, kaslar ve 
diğerleri her biri Allah’ın insana verdiği büyük ni-
metlerdir. Öyle ki adlarını verdiğimiz her bir organ 
için ayrı bilim dalları oluşturulmuştur. Bu denli 
değerli nimetlerin hangisinden uzak kalabiliriz ki?
“İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri 
kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.” (Bu-
hârî, Rikak 1.) diyen Hz. Peygamber (s.a.v.) sağlığın 
ve zamanın ne denli büyük bir nimet olduğuna 
dikkat çekmiştir. Sağlığın şükrü sağlığı koruyar-
ak Allah’ın verdiği görevleri yerine getirmektir. 
Koruyucu hekimliği önceleyerek, hasta olmamak 
için gayret gerekir. Sağlam müminin Allah katında 
hasta müminden daha faziletli olduğunu bilmek ve 
başkasına yük olmamak için çaba göstermek icap 
eder. Ayrıca şunu da bilelim ki, vücudun sağlıklı ol-
ması ferdin kendisi için önemli olduğu kadar, ailesi 
hatta devlet için bile çok ehemmiyetlidir. 

Zaman da insana verilen büyük nimetlerden birid-
ir. Zira insan hem dünya hem de ahirette mutlu 
olabilmek için zamanını çok iyi değerlendirmesi 
gerekir. Geçen zamanın geri alınması hiç müm-
kün değildir. Dünyada bulunan en kıymetli mad-
deler zaman geri satın alınamaz. Bu itibarla zam-
an şeridine ileride pişman olabileceğimiz hiçbir 
şeyi kaydetmemek icap eder. Bilmek gerekir ki, 
âhirette karşımıza çıkacak olan şey tamamen zam-
an şeridinde yazılı ve kayıtlı olan şeylerdir. Ömrün 
bitiminde bu şeritte ne var ne yok ise bir defter 
halinde önümüze konulacak, ya sağdan ya da soldan 
bize verilecektir. Nasıl ki sınav bitiminde, kağıtlar 
ve kalemler sıraya konulur ve ek süre verilmez ise 
aynı şekilde ecel vakti geldiğinde de ek bir zaman 

verilmeyecektir. Nefesin kesilmesi ile birlikte dün-
ya sınavı da tamamlanmış demektir. Ölüm belirtil-
eri görüldüğünde insan dünya sınavının süresinin 
biraz daha uzatılmasını isteyecek ancak bu kabul 
edilmeyecektir. Şu âyet bunu ifade etmektedir: 
“Sizden birinize ölüm (alâmetleri) gelip de: “- Ey 
Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen 
de, sadaka versem ve salihlerden olsam” demezden 
önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah 
yolunda) harcayın.” (Münâfikûn, 10). Böylece şunu 
anlıyoruz ki, zaman bize verilen en büyük değerl-
erden biridir ve henüz saatimiz işlerken yapılması 
gerekenleri ihmal etmeden yerine getirmelidir. 
Dünya sınavının tekrarının ve bütünlemesinin ol-
madığı gibi itirazı da söz konusu değildir. Zira her 
bir şey, söz, fiil, tavır, davranış ve eylem kaydedilm-
iştir. Sadece bir pişmanlık vardır ve Cenâb-ı Hakk’ın 
emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçın-
mak yani iyi bir kul olmak için dünyaya tekrar 
dönmek için bir talep olacaktır. Bu isteği reddeden 
Rabbimiz Müminûn Suresi 112-114. âyetlerde 
konuyu şöyle dile getirir: “Allah, “Yeryüzünde kaç 
yıl kaldınız?” diye sorar. “Bir gün veya günün bir 
bölümü kadar kaldık; işte, saymakla görevli olan-
lara sor” derler. Allah buyurur: “Pek kısa bir süre 
kaldınız; keşke bunu (dünyada iken) bilmiş olsay-
dınız!”” Bir başka âyette de konu şöyle ifade edil-
ir: “(Ey Rasûlüm, kıyamette) müşrikleri, Rableri 
huzurunda başlarını eğerek: “-Ey Rabbimiz! Bize 
vaad ettiğini gördük, peygamberlerin doğruluğunu 
işittik ve kabul ettik. Şimdi bizi (dünyaya) geri çev-
ir, salih bir amel işliyelim. Çünkü (inkâr ettikler-
imize tamamen ve) yakînen inandık.” derlerken bir 
görsen!...” (Secde, 12)

Evet dünya hayatımız devam ettiği süre içinde 
sınavımız da devam ediyor demektir. Hayatımızın 
her bir anında ya şükür ya da sabır gereklidir. “Ve 
düşünün ki, Rabbiniz şunu bildirdi: Andolsun, eğer 
şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ve 
eğer nankörlük ederseniz, haberiniz olsun, gerçek-
ten azabım çok şiddetlidir.” (İbrahim, 7) âyetinde 
de açıklandığı üzere bize düşen sabır ve şükürdür. 
Sabır kurtuluşun anahtarıdır ve başarının olmaz-
sa olmaz şartıdır. Şu hususu özellikle belirelim ki, 
sabır ve şükür derken, hiçbir şey yapmamayı, seb-
eplere teşebbüs etmemeyi, çalışıp çabalamaktan 
uzak kalmayı kasdetmiyoruz. Zira bu söylediğimiz 
hususlar başlangıçta mutlaka yerine getirilecek, 
sonuçta tevekkülle birlikte sabır ve şükre geçilece-
ktir. Sabırsız ve şükürsüz kimselerden Allah da, kul 
da razı değildir. Zira şükürsüzlük büyük felaketler-
in başlangıcıdır.

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Savaş, AB ile
ilişkileri canlandırmak için fırsat olabilir

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) 
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avusturya’nın 
köklü eğitim kurumlarından Viyana Diplomasi Akad-
emisi’nde "Rusya’nın Ukrayna Saldırısı bağlamında 
Türkiye-AB ilişkileri" başlıklı konuşma yaptı.

Türkiye ve AB ilişkilerinin Rusya-Ukrayna savaşı-
na kadarki sürecini özetleyen Kaymakcı, düzensiz 
göç, gümrük birliği, terörle mücadele, enerji ve gıda 
güvenliği hususlarında yaşanan sorunlara ve atılması 
gereken adımlara dikkati çekti. Kaymakcı, Türkiye’nin 
düzensiz göçle mücadele ve Suriye hususunda yalnız 
bırakıldığını, Ankara ve Brüksel arasında varılan 18 
Mart Mutabakatı'na ilişkin AB’nin verdiği sözlerin 
çoğunu yerine getirmediğini belirtti.

Mülteci krizi ve 18 Mart Mutabakatı sonrasında il-
işkilerin başlarda olumlu ilerlediğini ancak Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kalkışılan darbe 
girişiminin münasebetleri olumsuz etkilediğini ifade 
eden Kaymakcı, "Bazı AB üyesi ülkelerin liderleri kimi 
arayacaklarına ilişkin sabahı beklemeyi tercih ettiler, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı mı yoksa Fet-
ullah Gülen’i mi? Siyasi açıdan bazı politikacıları beğe-
nir ya da beğenmezsiniz ancak Türkiye demokratik bir 
ülkedir ve bir iktidarı vardır. Bu iktidar askeri bir dar-
be ya da zorla devrilemez. Bu husus esasında Türkiye 

ve Avrupa arasındaki ilişkilerde ciddi güvensizliklerin 
yaşanmasına yol açtı.” diye konuştu.

Terörle mücadele hususunda iş birliğinin nispeten 
daha iyi durumda olduğunu ancak AB’nin terör gru-
plarına yönelik farklı yaklaşımlar sergilediğini aktaran 
Kaymakcı, Türkiye’nin terör hususundaki hassasi-
yetlerinin görülmediğine değindi.

Kaymakcı "Türkiye, AB tarafından izole edildi ve 
dışlandı. Bildiğiniz üzere 'Batı Balkan ülkeleri' şeklinde 
bir terminoloji geliştirildi ve Türkiye diğer aday ülkel-
erden ayrıştırıldı." görüşünü paylaştı.

AB’nin Batı Balkan ülkeleri olarak adlandırılan 6 
ülkeyle düzenli görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan 
Kaymakcı, Akdeniz’deki tansiyon nedeniyle Türkiye ile 
görüşmelerin bloke edildiğini kaydetti.

Kaymakcı, AB’nin birçok alandaki yaklaşımlarıy-
la Türkiye’yi marjinalleştirdiğine işaret ederek, "Eğer 
Türkiye AB üyesi olsaydı, Irak’ta ve Suriye’deki savaşı 
önleyebilirdik. Bence Rusya’nın savaşı da engellenebil-
irdi, eğer Türkiye AB üyesi olsaydı. Çünkü bu şu anla-
ma geliyor, böyle bir durumda NATO AB’nin ordusu 
olurdu." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya-Ukrayna savaşının 
Türkiye ve AB arasında geçmişte yapılan hataların görülmesi ve ilişkilerin yeniden canlandırılması

için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.
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ŞEBNEM
BURSALI

ATV Ankara
Temsilcisi

Yazar

Algı ve olgu, "gerçek ve yalan ikilemi"nin 
biraz teorik söylemidir. Çoğu zaman 
algının olgunun önüne geçtiği günlerden 
geçerken biraz bu konuya değinmekte 
fayda var. 2011'den bu yana Türkiye'de 
yaşananları tam da bu tanımlamayla ifade 
etmek doğru olacaktır. Gerçeğin eğilip 
bükülerek ya da tamamen yalan bir olayın 
gerçekmiş gibi dayatılması, bunun özel-
likle sosyal medya hesaplarından troller 
aracılığıyla yayılması ve sonuçta siyas-
etçilerin de söylemine girmesinin kaçıncı 
kez yaşandığını tekrar tekrar hatırlatma-
ma gerek var mı?

Nasıl itiraf etmişti Sedef Kabaş: "Kitle-
leri etkilemek için ortaya önce kocaman 
bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan 
olsun. İkinci kriter de, çok basit bir yalan 
olsun. Sonrasında da bu basit ve çok 
büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ar-
dından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi 
nasıl kucakladığını otur seyret!"
İşte, algının olgunun önüne nasıl 
geçtiğinin formülü, maalesef bu!
Bu algı ve olgu meselesinde zaman zaman 
taktik değiştiriyorlar. 

Bazen gerçekler saklanıyor, yalanlar 
piyasaya sürülüyor. Bazen de gerçekleri 
öyle şekil değiştirerek dönüştürüyorlar ki, 
hangisi gerçek hangisi yalan anlaşılmıyor 
ve işin içinden çıkılmıyor. "Yalancılıkta da 
profesyonel bir güruh"tan söz ediyoruz 
anlayacağınız.

17-25 Aralık FETÖ yargısal darbe 
girişiminde kurgulanan sembolleri ve 
kesyapıştır yöntemiyle ortaya konulan 
sözde delilleri, 128 milyar dolarlık kayıp 
yalanını, Man Adası safsatasını ve daha 
yüzlerce profesyonel yalanı hatırlayın. 
Bütün bunlara, söyledikleri yalanları 
güçlendirmek için dijital teknoloji yoluy-
la ihtiyaç duyulan görsel malzemeleri ve 
yalanın yayılıp sürekli tekrarlanarak etkis-
inin artırılmasını eklediğinizde, ortaya 

tam bir "organize çete çalışması" çıkıyor.
Yeni iletişim araçları, yeni iletişim alan-
ları, konvansiyonel medya araçlarına ihti-
yaç duyulmayacak kadar gelişti. Yani algı 
oluşturmak isteyenler, ellerindeki akıllı 
telefonlara yükledikleri sosyal medya 
hesapları üzerinden genel geçer deyişle 
"tık"layarak bu operasyonu gerçekleştire-
biliyorlar.

Tanıl Bora'nın "akıl-fikir haysiyetinin 
boğulması" diye tarif ettiği duruma ben 
"hakikat haysiyetsizliği" deyimini de 
eklemek isterim. Gözü dönmüş bir güru-
hla karşı karşıyayız maalesef. Yalan ve 
iftira siyasetinden beslenen, yerli-milli 
olan herkese ve her şeye karşı olanların 
ve gözü dönmüş tüm bu odakların bir 
araya gelmelerinin çok temel bir sebebi 
var: "Erdoğan düşmanlığı!" Ve yerlim-
illi siyasetin vücut bulduğu Erdoğan ve 
Cumhur İttifakı'nın yanında yer alan kim 
veya kimler varsa aynı itibarsızlaştırma 
saldırısına uğruyor.

Son olarak, Turkuvaz Medya ve Yönetim 
Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'a 
yönelik "yalan, iftira ve saldırılar" bun-
lardan biri ama elbette sonuncusu değil. 
Siyasi çıkarları için devletin en hayati ku-
rumlarını itibarsızlaştırma çabalarına özel 
kurum ve kişileri de ekleyen, en aşağılık 
yalanları yüzleri kızarmadan söyleyen 
bu güruh ve yandaşları şunu bilsinler ki, 
yolumuzdan dönmeyiz.

Yıllarca bu güzelim ülkeyi daracık bir ala-
na hapsedip, terörden siyasete, ekonomid-
en komşu ülkelerle ilişkilere kadar kendi 
içine kapatanlara inat, asırlarca 3 kıta 7 
iklimi idare etmiş, 7 düvele karşı koymuş 
ataların evlatları olarak 2053 ve 2071 
hedeflerine tüm oyunları, tüm senaryoları 
bozarak uluşacağımıza emin olabilirsiniz.

İFTİRA SİYASETİ TUTMAZ !
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TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Yurt dışından
Gökbey helikopteri olsun, Atak helikopteri olsun bizim motorla beraber üretilmiş

olanları isteyenler var." dedi.

Gökbey helikopterinde kullanılacak
TS1400 motoruna yurt dışından talep

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştir-
ilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TE-
KNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havali-
manı'nda devam ediyor.

TEI'nin ürettiği TEI TF6000 turbofan ve TS1400 mo-
torları da TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, AA muhabir-
ine, milli motor üretimine devam edildiğini söyledi.

TS1400 motorunun ilk prototipini 1,5 yıl önce TAI'ye 
entegrasyon çalışmalarına başlanması için teslim et-
tiklerini belirten Akşit, "TS1400'ün olgunlaştırma tes-
tlerine o günden beri devam ediyoruz. Acil durum 
kalkış gücüne kadar testlerini yaptık." dedi.

Motor gücünün 1570'lere kadar yükselebildiğine dikka-
ti çeken Akşit, şöyle devam etti:

"Bizim motorumuz 1411 beygir güç üretebiliyor. Kalkış 
anında da 1475 beygir güç üretiyor. Bizden istenen 1373 
beygir. Bir de acil durum kalkış senaryosu var. Burada 
da bizim motorumuz 1570 beygire kadar güç üretebili-

yor. Nasip olursa 2022 yılı bitmeden insanlı uçuş için 
yeterli olgunluğa ulaşmış ilk motorumuzu TAI'ye teslim 
edeceğiz. Umudumuz, onlar da önümüzdeki yılın ilk 
yarısında Gökbey helikopterimize entegrasyonunu 
tanımlayarak, ilk milli motorumuzla ilk helikopterim-
izi yerden keserler."

TS1400'ün Gökbey helikopterinin üzerinde bulunan-
dan daha güçlü bir motor olduğunun altını çizen Akşit, 
"Gökbey'in kullandığı motor, Atak helikopterinin kul-
landığı motorla aynı. Bu motor 1298 beygir sürekli, 
kalkış anında da 1373 beygir güç üretiyor. Bizim moto-
rumuz 100 beygir daha güçlü, çift kullanımlı bir motor. 
Hem askeri hem sivil kullanımlı." diye konuştu.

Akşit, TS1400 motoruna yurt dışından da talep old-
uğunu dile getirerek, "Bu talep platformla beraber 
geliyor. Yurt dışından Gökbey helikopteri olsun, Atak 
helikopteri olsun bizim motorla beraber üretilmiş olan-
ları isteyenler var. Değişik sebeplerden dolayı özellikle 
bizim motorumuzla olanından isteyenler var. Motorun 
mümkün olduğu kadar sertifikasyonunu tamamlayıp 
seri imalat aşamasına getirmeyi planlıyoruz." ifadeler-
ini kullandı.

EKONOMİ
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MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

I) GİRİŞ
Bilindiği üzere ülkemizde mevzuat hazırl-
anmasında uyulacak usul ve esaslar için de 
mevzuat düzenlemesi vardır. Bu çerçeve-
de 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hak-
kında Yönetmelik” ile kamu kurum ve ku-
ruluşları tarafından hazırlanacak kanun, 
kanun hükmünde kararname, tüzük, yö-
netmelik ve diğer düzenleyici işlemlerin 
taslak metinlerinin hazırlanmasına ilişkin 
usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Daha sonra Mevzuat Hazırlama Usul ve Es-
asları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe 
gidilerek 24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile bir-
likte kamu idarelerinde mevzuat taslak-
larının hazırlanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temine de uygun hale getirilmiştir. 
Bu makalede yapılan değişiklikte öne çı-
kan hususlara değinilmeye çalışılmıştır. 

II) YENİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ 
NE GETİRDİ

Makalenin giriş kısmında da belirtildiği 
üzere öncelikle yeni düzenleme ile bir-
likte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine uygun hale getirilm-
iştir. Dolayısıyla önceki yönetmelikte yer 
alan "Bakanlar Kurulu" ve "Kanun Hük-
münde Kararnameleri" ibareleri, sırasıy-
la "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanı 
Kararı" şeklinde değiştirilmiştir.
Yeni Yönetmelikte önceki Yönetmelikte 
yer almayan;
 “Amaç ve kapsam” başlıklı 1’nci madde 
düzenlemesine “Milletvekilleri tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı-
na sunulan kanun teklifleri bu Yönetmelik 
kapsamı dışında tutulmuştur.” 
 “Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler” 
başlıklı 4’üncü madde düzenlemesine “…
ülkemizin taraf olduğu milletlerarası and-
laşmalar, ülkemizin üyesi veya aday üyesi 
olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından 
yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı 
programı ile kalkınma plan ve programları 

göz önünde bulundurulur.” 
Hükümleri eklenmiştir.
Ayrıca 4’üncü madde düzenlemesine; 
“Taslakların birden fazla kamu kurum ve 
kuruluşunun görev alanına ilişkin hüküm-
ler içermesi halinde mutabakatla hazırlan-
ması esastır.”,
“Taslakların hazırlanmasında istişare ve 
katılımcılığa önem verilir.”, 
Hükümleri de eklenerek, böylece dış pay-
daşlarında görüşünün alınarak görev, yet-
ki ve sorumluluk alanlarının daha net be-
lirlenmesine yönelik oldukça isabetli bir 
düzenlemeye gidilmiştir.
Diğer taraftan;
 “Görüş alma” başlıklı 6’ncı madde düzen-
lemesinde önceki yönetmelikte yer alma-
yan “Sayıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji 
ve Bütçe Başkanlığından görüş alınması 
gereken hallerde diğer kurum ve kuru-
luşlardan alınacak görüşlerin tamamlan-
ması ve değerlendirilmiş olması zorunlu-
dur.” hükmü yer almış,
“Görüşlerin bildirilmesi” başlıklı 7’nci 
madde düzenlemesi ile Bakanlıklar, kamu 
kurum ve kuruluşları, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşlarının taslaklara ilişkin 
görüşlerini otuz gün içinde bildirme süre-
leri on beş güne indirilmiştir. 
Yeni yönetmelikte taslakların hazırl-
anmasında hukuk birimlerinin görüşü 
alınmasına devam edilmekle birlikte, in-
celemelerinin bu Yönetmelikte yer alan 
kurallara uygunluk yönünden yapılması 
gerektiği belirtilmiştir.
Son olarak “Yürürlük maddesi” başlıklı 
17’nci madde düzenlemesi incelendiğinde 
önceki Yönetmelikten farklı olarak iktisadi 
alanı da kapsayan bir düzenlemeye gidil-
erek;  yürürlük maddesinde düzenlemenin 
yürürlüğe gireceği tarihin tereddüde yer 
vermeyecek şekilde belirtileceği ve ekono-
mik ve ticari alan ile yatırım ortamını 
etkileyen düzenlemelerde, mümkün old-
uğunca taslağın yayımlanma tarihi ile 
yürürlüğe giriş tarihi arasında makul bir 
süre bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.  

Devamı simgedergi.com'da...

Sezgin ERÖZBAĞ
Ekonomist,
İç Denetçi

Yazar
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BEKİR ÖZER
Yazar

Sevgili okuyucularım.
Konuya girmeden önce şunu ifade 
edeyim.

Siz bir şeyi iyi yaptığınıza 
inanıyorsanız çıkıp bilgi ve 
belgeyle çekinmeden anlatırsınız.

CHP Genel Başkanı Sayın 
Kılıçdaroğlu meydanlarda bangır 
bangır, “Hadi gel karşıma çıkıp 
neler yaptığını, 5’li çeteye 
neler verdiğini anlatayım, ama 
çıkamazsın” diyor.

AKP’de başbakanlık yapmış 
Gelecek Partisi Lideri Ahmet 
Davutoğlu ve Deva Partisi Lideri 
Ali Babacan’da benzeri şeylerle 
meydan okuyor.

Ben Sayın Erdoğan’ın yerinde 
olsam 20 yıldır ülkeyi idare eden 
başbakan ve cumhurbaşkanı 
olarak çıkıp anlatırım.

Çünkü...

Gerek ülkemizde ve gerekse 
dünyanın tüm demokratik 
ülkelerinde başbakan ve 
cumhurbaşkanı olanlar çıkıp 
gerekli cevapla anlatmışlardır.

Verilmezse çoğunluk tarafından 
ülke idarecilerine oy moy verildiği 
görülmemiştir.

Bu yüzden...

Varlıklarımız (fabrika, baraj, 
santral, liman, maden, yol, su, 
elektrik, yeşillik ve daha ne varsa) 

halkın malı olup, bunlar ülkenin 
stratejik gelir kaynağı olarak el 
aleme peşkeş çekildiği zaman 
yeteri kadar gelir olmaz, ülke 
kalkınma nedir bilmez, vatandaş 
meydanlara çıkıp açız, işsizim diye 
bağırır...

Günlerdir bu söz konusu 5’li çete 
denen müteahhitte 18 yılda 203,7 
milyar dolarlık iş verilip paraların 
İngiltere ve ABD’ye götürülmesinin 
doğru olup olmadığı belgeleriyle 
açıklanması gerekir.

Birde Suriye, Afgan göçmen 
meselesinin ülkeye getirisi 
olmayan zararı meydanda.

Meydandayken şu an Suriye’de iç 
savaş sonrası ülke normale dönüp 
halk festival gösterileriyle sokakta 
gönüllerince eğlenirken, bizim 
gibi ağır ekonomik krizle boğuşan 
Lübnan her ay 15 bin Suriyeliyi 
ülkelerine gönderiyor.

Bunları dememdeki gaye bakış 
alanıma girenleri göze sokmak 
değil, demokrasinin hayat kaynağı 
mutluluk köprüsünden geçmeyi 
bekleyen halktan müteahhitlerin 
deli Dumrul misali, geçenden 
bir akçe geçmeyenden iki akçe 
toplanmasına son verilmesi. 

Aksi takdirde...

Seçimden sonra acı bir sesle 
“Haydaaa! Kaybolduk” feryadı 
yükselmesin...

HAYDAAA KAYBOLDUK!..                                
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Büyük kaplar, parlak renkler ve 
hatta şeker gibi sakızlar: Mul-
tivitaminlerin kolaylığına ve 
çekiciliğine kim karşı koyabil-
ir? Günlük bir hap almak veya 
vitaminler, mineraller ve diğer 
besinlerin bir kombinasyonunu 
içeren özel bir formül vermek bir 
beslenme sigortası poliçesi gibi 
gelebilir.

Harvard T.H.'de yardımcı 
beslenme profesörü olan Te-
resa Fung, ancak genel olarak 
sağlıklıysanız ve çeşitli bir diyet 
yapıyorsanız, buna gerek yok, 
diyor. Chan Halk Sağlığı Okulu. 
Fung, "Bir vitamin hapı, yiyece-
klerdeki tüm faydalı maddeleri 
içermez" diyor. "Bu bir kısayol 
değil."

Bununla birlikte, aşağıdaki fak-
törler, birinin multivitamin al-
maktan fayda görmesini daha 
olası kılar: Yaş. İlerleyen yaş-
la birlikte çiğneme ve yutma 
güçlüğü veya yeterli yemek yeme 
isteğinde azalma olabilir.

Gebelik. Birçok hamilelik plan-
lanmamış olduğundan, doğur-
ganlık çağındaki kadınlar, folik 
asit olarak da adlandırılan

B vitamini folatı içeren günlük 
bir multivitamin düşünmelidir; 
bu, hamileliğin erken döneminde 
alınırsa, gelişmekte olan embri-
yoda beyin ve omurilik kusurları 
riskini azaltabilir.

Sindirim zorlukları. Çölyak 
hastalığı, ülseratif kolit ve kistik 
fibroz gibi bazı durumlar normal 
sindirime müdahale edebilir. 
Sindirim sisteminin bazı kısım-
larını ortadan kaldıran bir kilo 
verme ameliyatı olan gastrik 
bypass da olabilir.

Bazı ilaçlar. Asit reflü ve mide 
ekşimesi için proton pompası 
inhibitörleri, B12 vitaminini 
düzgün bir şekilde emmemizi 
engelleyebilir. 

Bazı Parkinson hastalığı ilaçları 
ayrıca B vitamini emilimini 
de engeller ve kan basıncını 
düşürmek için alınan diüretikler 
magnezyum, potasyum ve kalsi-
yum depolarınızı tüketebilir.

Bu sitedeki hiçbir içerik, tarihi ne 
olursa olsun, doktorunuzun veya 
diğer kalifiye klinisyenlerinizin 
doğrudan tıbbi tavsiyesinin yer-
ine kullanılmamalıdır.

Kim multivitamine ihtiyaç duyar?

İhsan SOYTEMİZ
Uzman Biyolog
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Avrupa ülkeleri, enerji krizinde yüksek doğal gaz ve elektrik faturalarını hafifletmek
için tedbirler alırken daha önce kapatılması planlanan kömür ve nükleer santralleri

faal hale alarak gaz depolarını hızla doldurmak gibi çeşitli adımlar atıyor.

Avrupa ülkeleri enerji krizine karşı kemer sıkıyor

Ukrayna'daki savaş küresel ekonomik yavaşlamaya, enerji ve gıda fiyatlarında eşi görülmemiş hızda bir artışa ve 
yüksek enflasyona neden olurken, bu durum hane halkları ve şirketler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarının tarihi zirve yapması bütün piyasa katılımcılarını olumsuz etkilerken, 
Avrupa ülkeleri, tüketicileri ve işletmeleri bu olumsuz duruma karşı korumak ve kış aylarında enerji arz güven-
liğini sağlamak için çok farklı önlemler uygulamaya koyuyor.

Almanya'da Durum
Savaş öncesi Rusya ile çok yakın enerji bağları bulunan ve enerjide Rus kaynaklarına aşırı bağımlı olan Alman-
ya'da, enerji ve gıda alanındaki rekor fiyatlar enflasyon karşısında gelirleri eriyen hane halklarını ve artan mali-
yetlerle yüzleşen şirketleri zor durumda bıraktı.

Almanya'da hükümet, artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak için vergi mükellefi her çalışana 
bir defaya mahsus 300 avro ödeme yaptı.

Almanya, geçici bir süre için akaryakıt vergilerini düşürdü.

Toplu taşımanın teşvik edilmesi için haziran-eylül döneminde aylık 9 avroya tren, otobüs ve metroda geçerli 
sınırsız toplu taşıma bileti sunuldu.

Kamu tarafı da enerji tasarruf tedbirleri aldı. Kamu binalarının en fazla 19 santigrat dereceye kadar ısıtılması, 
kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırmasının kapatılmasına karar verildi.

Yüzme havuzlarının ısıtılması yasaklandı.

Isı kaçağını önlemek için mağazaların kapılarını kapalı tutması zorunlu tutuldu.
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Türk girişimcilerin ürettiği yerli
'kemik çimentosu'na FDA onayı

Özellikle diz ve 
kalça protezi ameli-
yatlarında, kemik ile 
protezin sabitlen-
mesi için kullanılan 
ve içeriğindeki an-
tibiyotik sayesinde 
enfeksiyon riskini 
azaltan "kemik 
çimentosu", orto-
pedinin yanı sıra 
beyin cerrahis-
inin vazgeçilmez 
medikal ürünleri 
arasında yer alıyor.

Türkiye'de uzun 
yıllar yurt dışından 
ithal edilen anti-
biyotikli kemik 
çimentosunu tama-
men yerli imkanlar-
la üretmek için ilk 
çalışmalara 2015'te 
kurdukları şirketle 
başlayan girişimci 
kardeşler Hüseyin 
ve Kenan Kara, 
2019'da bu alanda 
yetkilendirilmiş fir-
ma olarak üretime 
geçti.

Bu tarihten itibaren 
hem antibiyotikli 
kemik çimento-
sunda Türkiye'nin 
dışa bağımlılığının 
azaltılmasına önem-
li katkı sağlayan 
hem de yurt dışında 
farklı ülkelere

bu ürünü ihraç eden iki kardeş, mayısta ise 
ürünlerine FDA onayını almayı başardı.

"Üretimimizle birlikte bu alandaki ithalat 
yüzde 60-70 azaldı"
Hüseyin Kara, yürüttükleri çalışmalara il-
işkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
antibiyotikli kemik çimentosu üretimiyle 
ilgili Türkiye'deki boşluğu fark ederek bu 
işe başlamaya karar verdiklerini ve yet-
kilendirilmiş ilk üretici firma olduklarını 
anlattı.

Üretime başlayana kadar zorlu test süreçler-
inden geçtiklerini belirten Kara, ameli-
yatlarda protezin kemiğe yapıştırılmasını 
sağlayan kemik çimentosunun ayrıca ver-
tebroplasti operasyonları ve hayvanlarda 
görülen travma kırıklarında dolgu malze-
mesi olarak kullanılabildiğini söyledi.

Kara, Türkiye'nin geçmişte bu üründe ta-
mamen dışa bağımlı bulunduğuna dikkati 
çekerek, "Antibiyotikli kemik çimentosu 
üretimimizle birlikte bu alandaki ithalat 
yüzde 60-70 azaldı. Türkiye'deki vakaların 
büyük bölümünde ürünümüz kullanılıyor." 
diye konuştu.

FDA onay süreci hakkında da bilgileri 
paylaşan Kara, "FDA'den onay belgemizi 
mayısta tamamlayıcı ürün kategorisinde, 
yani hem tıbbi malzeme hem de ilaçlı ürün 
olarak aldık. Bir yıl süren çalışmalarımız 
sonucunda bu onay geldi. Bizim için çok 
gurur verici bir gelişme. Çünkü antibiyo-
tikli kemik çimentosunda Türkiye'de FDA 
onayını alan ilk, dünyada ise 17'nci fir-
mayız." dedi.

Türk girişimcilerin tamamen yerli imkanlarla ürettiği, ortopedi ve beyin cerrahisi ameliyatlarında
sıklıkla kullanılan "antibiyotikli kemik çimentosu", kısa süre önce ABD Gıda ve İlaç Dairesinden

(FDA) onay belgesi aldı.
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       Türk Milletinin bir evladı olarak beni 
çok gururlandıran ve çok mutlu eden 
bir geleneğimizi hayatımda yeni tanı-
ma fırsatı yakaladım. Bu yazımda Türk 
Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak 
ortak sorunlarımızın çözümü için fayda-
lanabileceğimiz ve şu anlarda çok ihtiyaç 
duyduğumuz ancak unuttuğumuz Saya 
Gezmesi adlı bir geleneğimizi ve bu ge-
lenekteki örnek yüksek ruhu sizlerle pay-
laşmak istedim.

  Saya Gezmesi, kökeni Türk ve Altay halk 
kültüründe bulunan bereketi artırmak için 
düzenlenen bir törendir. Daha sonra Orta 
Asya’dan Anadolu’ya taşınan Saya Gezm-
esi, özellikle hayvancılıkla uğraşan yörel-
erde görülür. Saya geleneği yörelere göre 
çeşitlilik arz etmekle birlikte Ocak ayının 
3 veya 4’üncü haftaları içinde kutlanır. Bu 
günler halk tabiriyle kuzunun ana karnın-
da tüylendiği günler olarak bilinir.

Saya Gezmesi’ nin kış ortasında yapıl-
masının amacı; köy halkının kışlık 
stoklarını kontrol ederek, yetersiz çıkanlar 
için vakit varken önlem almak suretiyle 
hep birlikte ve içleri rahat olarak baharı 
beklemek şeklinde özetlenebilir. Kısaca fa-
kir insanların onurlarını kırmadan onlara 
bir eğlence ortamında gönülden yapılacak 
yardımların araştırılması için yapılan bir 
sayım gezmesidir.

  Bu Saya Gezmesi sayımında insanların 
kendilerine ayırdıkları yiyeceklerin ve 
yakacakların yarısı, hayvanların yeminin 
üçte biri hala duruyorsa iyi bir kış geçir-
ileceğine inanılır. Eğer bundan daha azı 
kalmışsa ona göre tedbirler alınır ve te-
darikli olunur. Kışın gidişinin kutlandığı 
bu kadim gelenek; özü itibariyle baharı 
karşılayan Nevruz, Hıdırellez, Çiğdem 
Pilavı ve buna benzer diğer Anadolu ge-
leneklerinden ayrılıyor.

  Saya Gezmesi genellikle habersiz başlar, 
yeni yılın çobanları yanlarına aldıkları 
gençlerle bir saya gurubu oluşturur. 
Gençler koyun, dede gibi kıyafetlere bürü-

nerek kapı kapı dolaşmaya başlar. Maniler 
söyleyerek evlerden bahşiş toplarlar. Bu 
bahşiş para, un, yağ, bulgur, yufka ekmek, 
yumurta, şeklinde olur. Bu şekilde evden 
toplanan malzemelerle yemek yapılır ve 
ardından köy odalarında saya yemeği 
düzenlenir.

  Çok eskiden köylerinde kışın hava 
karardıktan sonra gecenin ilerleyen saat-
lerine dek çoluk çocuk değişik kıyafetler 
giyip şarkı, türkü söyleyerek ev ev gezip 
ev ahalisini korkutarak yiyecek içecek 
toplarlarmış. Ertesi gün bu yiyeceklerle 
imece usulü yemekler yapılıp tüm herk-
es beraber yermiş. Bunlar kışın çabucak 
gitmesi, baharın çabucak gelmesi ve kötü 
ruhlardan arınmak için yapılırmış.

   Öte yandan hayvancılıkla uğraşan Türk ve 
Altay halklarının koruyucu ruhlarından, 
hayvancıların koruyucusunun adı da Saya 
Han’dır. Saya Han için düzenlenen bu ku-
tlamalarla gökteki ruh memnun edilirse 
yerdeki hayvanların döl bereketinin arta-
cağına inanılırmış.

   Yöresel olarak değişiklikler göstermekle 
birlikte Saya Gezmesi; koç katımından yüz 
gün sonra, bir başka hesaba göre Zem-
heri ayının 5 veya 6’sında ya da günümüz 
takvimine göre Ocak ayının 3. ve 4. hafta-
ları içinde yapılmaktadır. Kimi yerlerde 
“Koyun yüzü”, “Davar yüzü” şeklinde de 
ifade edilen Saya Gezmesi aynı zamanda 
baharın müjdecisidir. 
   Artık kışın yarısı geçmiştir. Kalan yarısı 
için gerek evlerde gerekse ağıllarda kon-
troller yapılmış, önlemler alınmıştır. Bun-
dan sonrası kutlama zamanıdır.

    Umut ediyoruz ki, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ve Türk Milletinin tüm sorunları 
kökü Orta Asya’ya dayanan Saya Gez-
mesinde olduğu gibi ortak akıl ve gönül 
birliği ile karşı tarafın onurunu kırmadan 
birbirimizle yardımlaşarak kazanılır. 
   Ve gelecekte Türk Milleti ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti olarak bizler de artık 
hep kutlama yaparız.

SAYA (KÖSE) GEZMESİ GELENEĞİMİZ

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının
belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Gazprom Kuzey Akım boru hattının belirsiz
bir süre kapalı kalacağını duyurdu

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen 
Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi.

Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle 
Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

Rusya'nın Avrupa’ya gaz sevkiyatı hızla azalıyor
Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağus-
tos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan 
önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden 
de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne 
sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattının belirsiz bir süre kapalı kalacağını duyurdu.

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine dur-
durulduğunu açıkladı. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faali-
yete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi.

Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle 
Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.
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TARİHTEN BU GÜNE SURİYE TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ
Suriye ve Türkiye kardeşliğine hizmet etmek için elimizi taşın altına koyduk. Allah lütuf 
bahşetti büyük bir Suriyeli kardeşler grubunu temsil etmek için Suriye-Türkiye Dostluk, 
Yardımlaşma, Dayanışma Ve Kültür Derneği’ni kurduk. Derneğimiz, Türkiye'de dost-
luğu esas alan ulusal derneklerden biridir. Temel amaç: dil, din, ırk, cinsiyet, politik 
görüş farklılığı ve hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmış mültecilere yardımcı 
olmak, sorunlarına çözüm aramak için çalışmalar yapmaktayız. Tüm fitne, kışkırtma 
ve provokasyonlara inat ayakta dik durmaya çalışıyoruz. Suriye -Türkiye kardeşliği için 
çalışmalar yapmak benim için bir onurdur. 
Mülteciler Türkiye’de kaldıkları sürece Türkiye'yi daha yakından ve doğru kaynaklardan 
tanısınlar diye mücadele ediyoruz. İyileri örnek alıyoruz. Kötü örnek teşkil etmez di-
yoruz. Suriye’ye döndükleri zaman iki ülke arasında kardeşliği pekiştirmek için gönül 
elçisi olsunlar istiyoruz. Vatan kavramının önemini anlatıyoruz. Millî birlik beraberlik, 
ortak Tarih, ortak Kültür, ortak İnanç ve birlikte yaşama bilincini öğretiyoruz. Türkiye’yi 
ve insanları doğru tanıtmalarını Türkiye’yi ve insanları kötü tanımamalarını sağlıyoruz. 
Suriye’ye döndükleri vakit iki ülke arasındaki ortak değerleri unutmamalarını hatırla-
tıyoruz. Kendilerine Türkiye’den başka sahip çıkan ülke olmadığını anlatıyoruz. Tür-
kiye’de kaldıkları sürece yasalara ve kanunlara uygun hareket etmeleri konusunda 
çalışmalar yapıyoruz. İnsanları ötekileştirmeden birlikte yaşama vurgusunu yapıyoruz.’ 
Türkiye'nin ırk, cinsiyet, din, renk, milliyet ayrımı yapmaksızın mazlum halklarımıza 
kapılarını açan ilk ülke olduğunu hatırlıyoruz. Fitne çıkararak iki toplum insanını bir-
birine düşman etmenin faydası yoktur. İki toplum arasında düşmanlık oluşursa Suri-
yeliler’e de, Türk halkına da yaramaz.
Atalarımız tarihten bu güne bize kardeşliği, birlikte yaşamayı, düşmanlara karşı ortak 
mücadele etmeyi, bunun yanı sıra ortak bir kültür, gelenek ve görenekler miras bırak-
mıştır. Suriye’yi anlamayan, anlamak istemeyenler, tarafsız bir gözle art niyetsiz Suriye 
Türkiye tarihini okusun. Kardeşliğin önemini anlar. Suriye ve Türk halklarını birleştiren 
şey, onları ayırandan çok daha büyüktür.  Şu anda bizi Türkiye’de birleştiren en önemli 
şey,  tarihte atalarımızın bize bıraktığı özel insani ilişkilerdir.
Suriyelileri ve Türkleri bir araya getiren bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Gücümüzü 
tarihten alıyoruz Atalarımız zor günlerde bir olmuş, birlikte olmuş iki kadim millettir.
Her türlü değişim ve dönüşümde kadınlar gerçek ve muazzam gücü temsil ediyorlar. 
Onlar toplumun gerçek kurucularıdır çünkü ağırlık merkezi onlar Ailenin çekirdeğinde 
yer alır ve Evde bakım ve eğitim yoluyla sevgi, yardımlaşma ve işbirliği ruhunu inşa 
etmekten doğrudan sorumludur... Sağlıklı bir aile, sağlıklı bir toplumun çekirdeğidir. 
İki ülke arasındaki kardeşliği kadınlarımız sağlayacaktır. Sekiz yıldır devam eden Suriye 
kriziyle ülkemizi terk etmek zorunda kaldık. Türkiye’de, Türk kardeşlerimizle bir araya 
geldik, bir olduk, birleştik... Bugün Türk kardeşlerin ailelerimiz için.. kadınlarımız için.. 
çocuklarımız için.. onların acılarını dindirmek için kucaklaşmasını anıyoruz.
Bugün Türk devleti altında yaşayan yaklaşık üç buçuk milyon Suriyeli var. güvenlikte, 
bakımda ve devletin doğrudan koruması altında.. Suriye-Türk Dostluk Derneği olarak, 
Türk kardeşlerimizin, hükümetin ve halkın duruşlarını çok önemsiyor, zalimlerin tüm 
baskı ve girişimlerine rağmen mazlumların yanında yer alma ve onu koruma konu-
sundaki fedakârlıklarını ve insanlığını çok takdir ediyoruz. Kendi adıma, büyük Türk 
halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilen hükümetine 
teşekkür ve şükranlarımı sunuyor, kendisine ve Türk halkına refah ve ilerlemeler dili-
yorum. Suriye ve Türk halkları arasındaki seçkin ilişkinin gücünü teyit ediyor ve Suri-
yeli ve Türk gençlerimizin elinde müreffeh bir gelecek inşa etmeyi dört gözle bekliyoruz.
Geçmişin deneyimleri, tüm zorlukların üstesinden gelmek için el ele tutuşma ve dostluk 
ilişkilerinde ilk tuğlayı bir araya getirme kararlılığımızı artırıyor. Geçmişte atalarımızı 
bir araya getiren büyük tarihimiz, bugün bizi yeni bir tarih yazmaya çağırıyor. yeni bir 
gelecek çizmeliyiz.
Birlikte güçleniyoruz.. El ele geleceği inşa ediyoruz.. adımlarımız atarken Allah'a güveni-
yoruz.. Başarının sahibi Allah'tır..
Yaşasın Türkiye.. Yaşasın Suriye.. Yaşasın Suriye-Türkiye kardeşliği.

Dr. Arnaud
AL YASIN

Suriye Türkiye
Dostluk Derneği
Genel Başkanı
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ŞIVKIN VE ÇİTEKÇİ AİLERİNİN MUHTEŞEM DÜĞÜNÜ

Simge Dergisi imtiyaz sahibi Şerafettin ŞIVKIN'ın yeğeni olan Burdur İl Tem-
silcisi Ayhan ŞIVKIN'ın kızı Hilal ŞIVKIN ve Gökhan ÇİTEKÇİ, muhteşem bir 
düğün ile dünya evine girdi.

Burdur göl kenarında bulunan turistik Çendik Motel'de gerçekleşen düğüne, 
Uluslararası Basın Yayın Federasyonu Genel Başkanı Şerafettin ŞIVKIN, Anad-
olu Basın Yayın Federasyonu Genel Başkanı Hatice İlhan İŞLER, bir çok gazeteci 
ve iş adamı katıldı. Değerli misafirler eşliğinde görkemli bir düğün ile Burdur 
il temsilcisi Ayhan ŞIVKIN'ın kızı Hilal ŞIVKIN, Gökhan ÇİTEKÇİ ile dünya 
evine girdi.

Kalabalık ortam içinde oldukça coşkulu geçen düğün, renkli görüntülere sahne 
oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ŞIVKIN ve ÇİTEKÇİ ailerinin muhteşem 
düğünü sona erdi.

ŞIVKIN ailesinin kızı Hilal ŞIVKIN ile ÇİTEKÇİ ailesinin oğulları Gökhan ÇİTEKÇİ,
görkemli bir düğün töreni ile birlikte ömür boyu bir mutluluk için "evet" diyerek evlendi.

Çiftin düğününe birbirinden ünlü isimler katıldı.
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Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları
ve yardımcıları ile görüştü

Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri 
Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgı-
zistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay 
Hamdan Karşıyev ile Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilen toplantıda buluştu.

Kara Harp Okulu'na gelişinde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan 
Akar, "Harbiyeli Mangası"nı selamladı.

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa 
Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla 
Gülan ile konuk bakan ve yardımcılarını tek tek karşıladı.

Bakan Akar, konuşmasında, karşılıklı ziyaretlerin ardından söz konusu faaliyetin planlandığını belirtti.

Kardeş ülkeler olarak bir araya gelinmesinin önemine değinen Akar, şunları söyledi:

"Herkesin bildiği gibi dünyada tek başına kimse ayakta duramıyor. Onun için dost, kardeş, müttefik ülkelerin 
birbirleriyle yardımlaşması, görüşmesi şart. Bizimle ilgili olarak askeri eğitim iş birliği, savunma sanayi konu-
larındaki ilişkileri daha da geliştirebiliriz. Bu konularda alınmış bir karar yok, masanın üzeri tertemiz. Herkes 
fikrini, görüşünü ortaya koyacak, birlikte karar vereceğiz. Çünkü barış dönemlerini iyi değerlendiremezsek risk 
dönemleri çok geç olur. Yaptığımız bu çalışmalar hiçbir şekilde üçüncü ülkelere karşı bir tavır değildir."

Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun gelişi sırasında "Kıbrıs bizim milli meselemiz" diye seslen-
irken, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a "Kardeşim gelmiş" diye hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi 
ile dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.
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Bir Miting ’in Ardından
20 Ağustos ’da ilimiz Cumhurbaşkanını ağırladı. Bir dizi açılış ve üzüm 
taban fiyatlarını açıklamak İçin yapılan bu miting Manisalıyı yakından ilg-
ilendiriyordu. Mİting meydanını resmî rakamlara göre 53 bini aşkın insan 
meydanı doldurmuştu. Sadece meydan dışında izleyen bir o kadar olmasa 
bile en az 20 bin kişinin izlediği gerçeğini belirtmemiz gerekiyor.

Kalabalığın taşıma olduğunu söyleyenler maalesef o meydanı dolduran in-
sanların coşkulu tezahüratını görmezden gelenler veya meydan’ı izlemeden 
ezbere konuşanlardır. Tüm aleyhte propagandalara, tüm ekonomik daral-
malara rağmen halkımız Cumhurbaşkanını yalnız bırakmamıştır. Coşkulu 
bir kalabalık vardı. Miting sonuna kadar da o coşku o heyecan devam et-
miştir. Manisa’da yapılan Hizmetleri anlatırken meydandaki kalabalık onu 
alkışlayarak adeta tüm söylemlerini onaylamıştır. Elbette bu kalabalığın 
oluşmasında büyük pay sahibi olan Ak Parti, MHP milletvekillerini, İl ve 
İlçe Başkanlarını unutmamak gerekir. Miting’in duyurulmasında üstün gay-
ret ve çalışma sergilemelerini de görmezden gelemeyiz. Büyükşehir ve İlçe 
Belediyelerin de gayretleri olduğunu ve bu oluşumda katkı sağladıklarını 
görmek gerekiyor.

Bundan doğal ne olabilir ki. Miting günü ulaşımda bir takım aksaklıklar 
olması doğrudur ancak bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın miting alanı ve 
çevresinde güvenlik önlemleri almak kadar doğal bir yaklaşım olabilir mi?

Üzüm fiyatları’nın açıklanması esnasında alanda konuşan üzüm üreticil-
erinin konuşmalarına tanık oldum. 25 lira olursa iyi olur gibi hemen ar-
dından Cumhurbaşkanının 27 bin açıklaması geldi müthiş bir alkış bu da 
memnuniyeti ifade eden bir yaklaşım dı. Siyaset adamı aynı zamanda iyi 
bir devlet adamı olmalıdır. Devlet adamlığı uzağı yakından görebilmektir. 
Bir ay önce konuştuğunu bir ay sonra değiştirmek değildir. 25 lira olmalıdır 
deyip 27 lira açıklanınca yıl sonu enflasyonu ne olacak bakalım gibi ucuz 
politikalar yapmak siyaset adamlarına pek yakışmıyor. Doğruya doğru de-
mesini öğrenmeliyiz.

Miting alanında tüm eski il başkanlarının olması ve geçmişten günümüze 
hizmet veren yöneticilerin hoş sohbetleri de gözden kaçmamıştır.

Küskünlüklerin yavaşladığı ve gittikçe bir dayanışma ruhunun geliştiğini 
de söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Burada da Milletvekillerinin 
payının büyük olduğu gerçeğini görmezden gelmemeliyiz. Ak Parti tüm 
olumsuzluklara rağmen gereken önlemlerin alınmasında büyük gayretler 
sarf edeceğini görür gibiyim. 6’lı masanın havanda su dövmesi ve hiçbir 
politika üretmemesi Ak Partinin şansını her geçen gün arttırıyor.

İsmail AYDIN
Yazar
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Plan Bütünlüğü ve Disiplini
Muğla ili ,Fethiye, Bodrum, Milas ve Marmaris  ilçelerindeki izlenim-
lerinde; 

Bu tesbitlerime  yetkili ve sorumlu olan Muğla Büyükşehir Belediye-
sinin İmar Müdürlüğüne sormak istedim.

İmar Müdürlüğü'nden randevu istedim bana randevu verdi. Müdür 
Bey'e tespit ettiğim hususları tek tek sordum cevap olarak yasal ve ha-
len uygulamaları bana izah etti, Ayrıca ben Müdür beyden görüşünü 
yazılı olarak, istem üzerine  aşağıdaki yazıyı düzenledi.

‘’6360 Sayılı yasasının ana gerekçeleri; Plan Bütünlüğü ve Disiplini, 
Uyulama birliği, Etkin, etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilen, 
katılımcı ve saydam bir yönetim amacını hedeflemiştir. Muğla İli, ze-
ngin doğal güzellikleri, kültürel dokusu ve tarihi birikimleri ile özel bir 
kenttir. İlin büyük bir bölümü özel statülü alanlar (Özel çevre koruma 
alanları, doğal ve arkeolojik sit alanları, kıyı alanları, Turizm bölgeleri 
ve merkezleri, orman, milli park alanları vb.) kapsamında koruma al-
tındadır. Bu nedenle,  yerel yönetimlerin, bakanlıkların, özelleştirme 
idaresi ve toki gibi birçok idarenin plan onama yetkisinden kaynaklı 
parçacıl bir planlama disiplinini ortaya çıkarmıştır.

Müh. Zafer DEMİR
Tapu Kadastro

E. Baş Müfettişi 
Yazar
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Plan Bütünlüğü ve Disiplini Yaşanabilir, Planlı kentleşme ve kalkınma 
hedefi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yet-
ki sahasında kalan yerlere yönelik 1/25000 
Nazım İmar Planını hazırlamış, 2016 yılında 
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy 
birliği ile onaylanmıştır. Nazım Planın onayı 
ile birlikte İlçe Belediye Başkanlıkları ile bir-
likte değerlendirme yapılarak İl genelinde 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması 
gereken 12000 ha alanda 15 bölge tespit 
edilmiştir. Tespit edilen bölgelere yönelik 
planlama çalışmasına başlanılmıştır.

Büyükşehir Belediyeleri kurulduktan sonra 
köylerin tamamı mahalle statüsüne geçirilm-
iştir. Bu nedenle köyden mahalle statüsüne 
geçen ve imar planı bulunmayan yerleşim-
lerde yapılacak olan yapılara yönelik Muğ-
la Büyükşehir Belediyesi olarak “Uygulama 
İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yer-
leşim Alanlardaki Yapılaşma Yönerge” hazır-
lanarak Belediye Meclisince kabul edilmişti. 
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı notu ve 
yönerge hükümleri ile kırsal yapılacak olan 
yapıların yapı ruhsatı alma zorunluluğu 
getirilmiştir. Dolayısı ile mevzuata uygun 
denetilebilir yapılaşma sağlanmıştır.

Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal 
Nitelikli Yerleşim Alanlardaki Yapılaşma 
Yönerge kapsamında, Tespitli Kırsal nitelik-
li yerleşme alanı içerisinde, konut ve/veya 
ticaret (yöre halkının günübirlik ihtiyacını 
karşılayacak olan bakkal, kasap, kuaför, 
tamirci, kahvehane, düğün salonu, çay bahç-
esi, lokanta, büfe, otopark vb.), entegre tesis 
niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı yapı ile 
bu alanda bulunan konutlarda, iş yeri açma 

ve çalışma izni alınarak ev pansiyonculuğu 
yapılabilmesi hüküm altına alınmıştır. 
Yönergede, yapılacak bu yapılar için  yüzde 
50 emsal verilmiş, tek bina iki bağımsız 
bölüm olmak hükmü ile toplam inşaat alanı 
250 m2 , 2 kat ve 6.50 m bina yüksekliği ve 
ifraz parsel büyüklüğü 500 m2  ile sınır-
landırılmıştır.  

Tespitli Kırsal nitelikli yerleşme alanı dışın-
da, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kul-
lanım Kanunu hükümlerine göre Tarım ve 
Orman Bakanlığının izni ile tarımsal amaçlı 
yapı yapılmaktadır. Dolayısı ile gerek planlı 
alanlarda gerekse kırsal alanlarda yaşana-
bilir mekanlar ve kentlerin oluşması için 
çalışıyoruz.

Son yıllarda ilimizde yapılan, Tiny House’ 
lar plansız ve kaçak yapılaşma anlamın-
da büyük tehlike arz etmektedir. Uygu-
lamada Tiny House’ ların yapı veya araç 
tanımı yönüyle netlik olmayıp, bu konuda 
mevzuatta düzenlemeye ihtiyaç vardır. Ay-
rıca araç statüsünde değerlendirilen Tiny 
House ‘ların nerelere, ne kadar süre ve kaç 
adet park edilebileceğinin tanımlanması 
gereklidir. Konunun çözümü için ivedilikle  
mevzuat düzenlemesine ihtiyaç vardır.’’

Müdür bey ile bu  görüşmemde  uygulama-
ların merii yasalara göre faaliyet ettiği gö-
zlenmiştir. Ancak ''Tiny House'' (Küçük ev ) 
sorunu olduğunu dile getirmiştir. Bu hususu 
ilerdeki yazılarımda incelenerek açıklama 
içeren yazı düzenlemek istiyorum.
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ÖLÜME YALNIZ GİDİLİR
İbret al kendine dön sorgula Sor kendine, 
ben kimim? Nereden geldim? Ne idim? ne old-
um? Ne olacağım? Gideceğim yer neresidir? 
Bu sorulara cevap ara. Bulursan kendine dön-
müşsün demektir. İnsanda iki çeşit göz vardır. 
Biri mana gözüdür ki, maziye bakar düny-
aları seyreyler. İkincisi maddi gözdür ki bazen 
önünü dahi göremez. 

Maddi gözler görüyorum diye dursun. Sen 
mana gözünü aç. Aç ki dünyaları seyrey-
le. Âlemler gez. Göreceksin yatıp bir daha 
kalkamayanları. Baktığında mezarlarından 
anlayacaksın. Zenginler vardı, çok zengindil-
er. Apartmanları, villaları, lüks ve son model 
arabaları, gösterişli fabrikaları ile övünürlerdi. 
Seyreyle toprak altındaki hallerini. Ne idiler, 
ne oldular, nereye geldiler acaba? Hani her 
gün kat, kat elbise değiştirenler? İpekli yünlü 
kumaşlar beğenmeyenler? Üzerlerine bir leke 
bulaştığında kirlendi bu bir daha giyilmez di-
yenler? Milyonlarca lira değerindeki elbiseyi 
bir garibana vermeyip çöpe atıp yenileyenler.? 
Her toplantı için ayrı elbise giyenler. Hani 
şimdi neredeler? Toprak altında ne yapıyorlar 
dersiniz? Bakın görün hallerini. Karnını zor 
doyuran, bir kat elbiseyi yıllarca giyen, fakir 
bunlara yüz vermeyin, muhatap olmayın ded-
iği kişilerle aynı mezarda yatmakta, aynı kefeni 
giymektedirler. Dünyada elbise beğenmezler-
di. Toprak altında giydikleri o kefen elbisenin 
şatafatlı yakaları, papyonları,  kravatları yok. 
Kol düğmeleri bile eksik. Hayatta iken yat, kat 
beğenmezlerdi. Şimdi toprak altında yılan, 
çıyanlarla yatmaktalar. Hayatta iken üzerlerine 
toz kondurmazlardı, esen rüzgârla gelen toz 
için isyan ederlerdi. Şimdi toz toprak içinde 
yatmaktadırlar. Yağmur yağsa yağmurdan 
kaçar, yağmur yağmasa bu da nereden çıktı, 
sıcak olsa sıcaktan kaçar sıcak olmasa derdi. 
Soğuk olsa dert yanar çamura dahi basmazdı. 
Şimdi öldü. 

Yolculuk nereye dersiniz? Tabuta koymuşlar 
mezara götürecekler. Hava yağmurlu, toprak 
çamurlu, öyle de bir rüzgâr var ki sormayın. 
Durun diyecek belki ama sesi çıkmıyor. Dinley-
en yok. Götürüyorlar. Yağan yağmurla oluşan 
çamurun içerisine koyacaklar. Hava yağmur-
lu, toprak çamurlu, rüzgâr var beni çamurun 
içine bırakmayın, çıkarın beni villama götürün 
diyecek belki ama diyemiyor. Ben fabrikaların, 
villaların, apartmanların, dünyaların sahibi-
yim işlerim var beni götürmeyin diyecek ama 
diyemiyor. Söz dinlemiyorlar. Aksine acele 
götürüp yerine yatıralım diyorlar. Zenginim, 
param var. Beni top atsanız yıkamazsınız sizi 
parayla satın alırım. Götürmeyin beni diyecek 
belki ama diyemiyor. 

Kısaca götürüyorlar. Köşkleri, villaları, saray-
ları beğenmezlerdi. Nereye götürüyorlar 
gördünüz mü?  Öyle bir yere yatıracaklar ki, 
“yattıkları villanın dört tarafı toprak duvar. 
Üzerleri toprak çalı ve taştan çatı.” Kalkıp 
gelmesin bir daha görmeyelim diye üzerini 
taşla bastırdılar. Daha sonra da bu villanın be-
tonunu atacaklar. Ve toprak villasında kalacak. 
Yolculuk buraya kadardı. Buradakilerin zam-
anı geçti. Hükümranlıkları saltanatları bitti. 
Artık geriye dönüp gelmeleri mümkün değil. 
Bu yolculuğa çıkarken gidiş bileti veriliyor. 
Dönüş biletleri baskıya verilmemiş. Son bir 
umutla geriye dönmek için çaba sarfedecekler. 
Dünyaya dönelim iyi işler yapalım diyecekler 
ama olmayacak. Kural kati, uymak mecburi, 
rüşvet yok, torpil geçmiyor. Kalacaksın. Kalan 
malları geride bıraktıkların yiyecek. Başka al-
ternatifin yok. Bütün umutlar söndü. İbret ve 
ders almak Yatanlar, gidip de gelmeyenlerden 
ders almıyoruz. Günümüz insanları buhran-
lar içerisinde huzursuz kıvranmaktadırlar. 
Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış-
maktadırlar. İnsanlar gününü gün etmekte 
yarından habersiz yaşamaktadırlar. Ebedi 
asıl âlem için hazırlık yapan yok. Ebedi kalıcı 
âlemi unutanlar. 

Gidip mezardaki yatanlara bakın. Hani zengin-
ler, hani o tatlı sözlüler, hani o güzel gözlüler, 
hani mecnunlar? Hani Leyla’lar, hani keremler, 
hani Ferhatlar. Hani şirinler. Hani Karunlar. 
Hani Şeddatlar, yalancı peygamberler yalancı 
cennet sahipleri neredeler? Mezarlarda yatan-
lar arasında bir zamanların hükümdarları, 
zenginleri, saltanat sahibiyim diyenleri, kaba-
dayıları, kodamanları, var. Bekçiler, odacılar, 
sekreterler, tutup on dakikalık görüşme için 
insanları saatlerce kapısında bekletenler var. 
Kısaca zenginliklerini kullanıp insanlara 
boyun büktürenler var. Aç mezarlarını gör 
bakalım şimdi bunların hangisi bey, hangi-
si kabadayı, hangisi patron, hangisi makam 
ve mevki sahibi anlaman mümkün müdür? 
Hayır!... Zenginle fakirin, patronla işçinin, 
farkı kalmamıştır. Hepsi bir torakta yan yana 
yatmaktadır. Bu villaların kapısı yoktur misafir 
almaz. 

Mutfağı yoktur yemek yapılmaz. Işık yoktur 
ampul yakılmaz. Para yoktur zengin olunmaz. 
Bileti kesilmişti. Geldi ve yerine yattı. Çünkü 
burası son duraktı. Yaratanıyla baş başa. Dün-
yada kazandıklarını burada harcayacak. Bu 
zamana kadar hesap alırdı. Şimdi hesap verme 
yerinde. Benim diyenler kendine gelmeli Rab-
bine yönelmelidir. Anlayana Dünyaya veda 
mutluluk kapısı olabilir.

Sacit CELAYİR
Yazar
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ÖLÜME YALNIZ GİDİLİR BİR BABANIN İKİ EVLADI VARMIŞ. BİRİ BANKA BİRİ DE BORSAYMIŞ

DESENE SOSYAL GÜVENLİK KURU-
MU (SİGORTA)

* Ticarete yardımcı kurumlardan biri de 
*SİGORTADIR.

* Buna klasik dönemde üst kavram olar-
ak, İNFAK KURUMU, modern dönem-
de ise SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
denmiştir.

* Ama her ne ise de bu kurum, BABA 
BİR KURUMDUR.

* Bu baba kurumunun iki evladı vardır.

* Biri kız, biri de erkektir. 

* Kız evladının adı BANKA , erkek ev-
ladının adı ise BORSADIR.

* Bunlar aslında çoğu kez babalarından 
kalan mirası yerler. 

* Bu kurum, hem çalışana, hem de 
çalışmayana hizmet eden iki kanatlı bir 
kurumdur.

* Sosyal hukuk alanında sosyal hizmet 
veren sosyal siyaset aracıdır.

* Sosyal güvenlik kurumları, sosyal sig-
ortalar, sosyal yardımlaşma ve dayanış-
ma teknikleri kapsamında, zorunlu veya 
ihtiyarı olarak hizmetler sunabilir.

* Banka adeta kız evlada benzemektedir.

* İslam dünyasında ve Türkiye’mizde kız 
çocukları hep dayak yemiştir.

* Zaten kadınına bakışımız da orta-
dadır.

* Türkiye’mizde bir yıl içinde dövülerek 
öldürülen kadınların sayısı da orta-
dadır. 

EEE “kadını dövün,   rivayetler de 
hafifçe dövün diyor ya.

* Desene hızını kesemeyip fren boşal-
ması oluyor.

* İlk dönemlerde çok büyük allerji 
duyulan banka zamanla sempatik gelm-
eye de başladı.

* Eee ilk dönemler günahkâr görülen 
kadınlar da, zamanla sempatik görülm-
eye başlandı.

* Ne de olsa para ve kadın, dünya 
hayatının ziyneti.

* Zaman içinde bankadaki hukuksuz 
işlemler, yavaş yavaş düzeltiliyor.

* Bunlar yasal düzenlemeler ile 
yapılacak işlemlerdir.

* Bilgi işlem merkezleri, bu yasal düzen-
leme verileri girildiğinde, bilgisayarlar 
da hukuka sorunsuz boyun eğecektir.

* Böylece pek çok haksız kazanç yolları 
tıkanmış olacaktır.

* Bankalarda, yasal düzenlemelerle 
düzelecek yine de pek çok alan bulun-
maktadır.

* Ancak bunların her biri yasal düzenle-
melerle çözülebilecek konulardır.

* Yasayı çıkaracak olan kanun koyucu-
lar, sermayedar olan Bankacıdan değil 
de halktan yana tavır koyabilecek kadar 
cesaretli yasal düzenleme yaptıkları 
ölçüde bu haksızlıklar ortadan kalka-
caktır.

* Bugün hangi taraf güçlü ise genellikle 
onun lehine yasal düzenleme yapılmak-
tadır.

* Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Hadi SAĞLAM

Yazar
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GÜNDEM

PAMUK TARLALARINDAN GİZEMLİ BAHÇE'YE

1960 yılında Isparta 
Sütçüler doğan Fatma 
hanım, küçük yaşlarda An-
talya'ya yerleşti. Babası ile 
birlikte 13 yaşında pamuk 
tarlalarında çalışmaya 
başlayan Fatma Çayır 21 
yaşında ise evlendi. Bu ev-
lilikten bir kız çocuğu olan 
Fatma Çayır, 3 yıl sonra ise 
eşini trafik kazasında kay-
betti. Aradan geçen 84 gün 
sonra ise yine bir trafik ka-
zasında babasını kaybetti.

Üzücü durumlardan son-
ra iş hayatına geri dönen 
Fatma hanım farklı se-
ktörlerde çalıştı. Annesi 
çocuğuna bakarken, Fat-
ma hanım tavukçuluk sek-
töründe çalışmaya başladı. 
Daha sonra büyükbaş 
hayvan işinde de çalışan 

Fatma hanım, en son yol 
kenarlarında sebze ve 
meyve satmaya başladı. 
Arkadaşlarının da desteği 
ile hayalindeki işyeri olan 
Gizemli Bahçe'yi kurdu. 
Kızı Derya ve damadı 
Hüseyin ile birlikte me-
kanı işletmeye başlayan 
Fatma Çayır, müşterilerin 
sevdiği nezih bir işletme 
oldu. Gizemli Bahçe 
bugün müşterilerin ismini 
bildiği, ve tercih edilen 
saygın bir işletme duru-
munda bulunuyor. Fatma 
hanım müşterileri en iyi 
şekilde ağırlayarak onlara 
sağlıklı ve huzurlu bir or-
tam sunuyor.

Gizemli Bahçe'ye uğrama-
dıysanız, bir gün mutlaka 
ziyaret edin.

Genç yaşta trafik kazalarında kocasını ve babasını kaybeden Fatma Çayır, iş hayatında gençlere örnek oldu.
Çocukluğundan itibaren farklı sektörlerde çalışan Fatma Çayır, edindiği tecrübelerle birlikte

Gizemli Bahçe ismini verdiği kendi işyerini kurdu. Kısa zamanda Antalya'nın gözde
mekanlarındanbiri olan Gizemli Bahçe müşterilerin uğrak yeri oldu.
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ZAFER 
ALTINKESER

Yazar

KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ
Nevşehir İli, Kaymaklı kasabasında 
bulunan Kaymaklı Yeraltı şehri Nevşe-
hir’e 20 km mesafede olup 1964 yılında 
ziyarete açılmıştır. Toplamda 8 kattan 
oluşan şehrin ilk katı Hititler Döne-
mi’nde yapılmıştır. Roma ve Bizans 
Dönemlerinde de diğer alanların oyular-
ak genişletilmesi suretiyle yeraltı şehri 
haline dönüştürülmüştür. Bugün 4 katı 
ışıklandırılmış ve ziyarete açılmıştır.

Tüf kayalara oyulmuş bu yeraltı şehri bir 
kitlenin geçici olarak yaşayabilmesi için 
gerekli tüm barınma şartlarını haizdir. 
Dar koridorlarla birbirlerine bağlanan oda 
ve salonlar, şarap depoları, su mahzenleri, 
mutfak ve erzak depoları, havalandırma 
bacaları, su kuyuları, kilise ve dışarıdan 
gelebilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek 
için kapıyı içten kapatan büyük sürgü 
taşları vardır.
Kaymaklı yeraltı şehrinin ilk katı, diğer 
yeraltı şehirlerinde de olduğu gibi ahırlara 
ayrılmıştır. 1. Kat yani Girişteki ahır aynı 
zamanda birçok koridorla kilise ve yaşa-
ma mekanları gibi diğer bölümlere geçişi 
sağlar. Bu koridorlardaki sürgü taşlarıyla 
kapanabilen bir pasajla 2. Kattaki kiliseye 
geçilir. Kilise tek nefli apsislidir. Apsislerin 
önünde vaftiz taşı, kenarlarda ise oturma-
ya yarayan platformalar yer almaktadır. 
Bu kilisenin bitişiğinde, kilise görevlileri 
için yapıldığı varsayılan bir de mezarlık 
vardır. Kaymaklı Yeraltı Şehri’nin, sıra 
haneleri, erzak depoları, mutfaklar ve 
oturma alanlarından oluşan asıl mekan-
ları ise 3. Katta ortaya çıkarılmıştır. Kay-
maklı yeraltı şehrinde bulunan en ilginç 
mekanlardan birisi de bakır işletme atöly-
esidir. Bu atölyelerde yine bir lav oluşumu 
olan andezit taşına bol miktarda rastlan-
maktadır. Atölyenin tabanına açılmış çok 
miktardaki çukur, tarih öncesi çağlardan 
beri bilinen bakır işleme yöntemlerinin 
burada da aynen kullanıldığının bir kanıtı 
olarak gösterilmektedir. Yeraltı şehrinin 
açığa çıkarılabilen son katı, 4. Kat Sıra 
haneler, mutfaklar ve erzak depolarıy-

la doludur. Bu kattaki üretim, işleme 
ve depolama mekanlarının çokluğu ve 
genişliği, yeraltı şehri sakinlerinin yer 
üstündeki gündelik mesailerini aynen ye-
raltında da sürdürdüklerinin kanıtı olarak 
gösterilmektedir. Kaymaklı Yeraltı Şehri, 
henüz tümüyle ortaya çıkarılamamış 
olmasına rağmen, keşfedilen bölümlerin-
in zenginliği nedeniyle Kapadokya’nın en 
geniş ve en çok nüfusu barındıran yeraltı 
şehirlerinden biri olduğunu düşündürme-
ktedir. 
İnsanların onca olanaksızlığa ve hiçbir 
teknolojiye sahip olmamalarına rağmen, 
sadece taş çağının sunduklarıyla içlerinde 
bin bir zahmetle yaratılan evleri, kiliseleri 
yerleştirip en ince işçiliklerle işleyerek 
bizlere çok zengin bir miras bıraktığı 
görülüyor.

Kaymaklı'nın tarihi M.Ö. 3000 yılı-
na kadar gidiyor. Hititler Dönemi'nde 
yapılmış bu şehir sekiz katlı. Roma ve 
Bizans dönemlerinde diğer alanların da 
oyulmasıyla genişletilerek yeraltı şehrine 
dönüştürülen Kaymaklı, tüf kayalara 
oyulmuş.
M.Ö. 3000 yılına uzanan oluşumu, 1500 
yıllık gelişmesi sayesinde bugün ilk 4 
katıyla tarihin inceliklerini görebilme im-
kânı sağlayan Kaymaklı Yeraltı Şehri, Ka-
padokya gezginlerinin uğrak noktasıdır.
Hristiyanlık mezhebinin yayılma döne-
minde Hristiyanların Roma imparator-
luğunun zulümden ve işkencelerinden 
kurtulma, savunma ve saklanma amacıyla 
yer altındaki yumuşak kayalar oyular-
ak yapılmıştır. Kaymaklı yeraltı şehrini 
geçtikten sonra bir saat süren bir yolculuk 
sizi buraya getirir.

Kaymaklı'nın 20 metre derinlikteki 
4. katına, Derinkuyu'da ise 55 metre 
derinlikteki 8. katına inilebiliyor. Der-
inkuyu'nun toplam alanı 4.5 kilometreka-
re. Yaklaşık 20.000 kişinin yaşadığı tah-
min ediliyor. Kaymaklı ise Derinkuyu'nun 
aşağı yukarı yarısı kadar.
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KÜLTÜR-SANAT

Pınara Antik Kenti'nde sarp yamaca oyulmuş
kaya mezarları tatilcilerin rotasında

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki sarp yamaca oyulan, konut biçimindeki yapısıyla Likya sivil 
mimarisine ışık tutan yüzlerce kaya mezarı, tarih meraklısı tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Fethiye-Kaş kara yolunun 5 kilometre batısındaki Min-
are Mahallesi'nde bulunan Pınara Antik Kenti, bugüne 
ulaşan hamam, tiyatro, agora, tapınak ve yüzlerce kaya 
mezarı kalıntısıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Lis-
tesi'nde yer alıyor.

Tarihi Likya Yolu yürüyüş rotasındaki antik kent, kayaya 
oyulu dikdörtgen biçiminde yüzlerce kaya mezarıyla 
göze çarpıyor.

"Görülmesi gereken bir antik kent"
Ailesiyle yürüyüş yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ba-
tur Alp Özoğul, AA muhabirine, bölgedeki farklı antik 
kentleri ziyaret ettiklerini, Pınara'ya ilk kez geldiklerini 
söyledi.

Antik kentin çok büyük ve görülmeye değer olduğunu 
ifade eden Özoğul, şunları kaydetti:

"Burada yaşayan uygarlıkların nasıl yaşadığını hisset-
mek, kavramak çok güzel bir duygu. İnsan burada, 
tarihte yolculuğa çıkmış gibi hissediyor. Gezerken her 
dokunduğum taşta farklı bir hava var. Yollarda farklı 
eserler görüyoruz. Geçmişte yaşayanların duygularını 
hissetmek güzel. Burada dolaşmak bizi mutlu ediyor. 
Bu kenti ziyaret ettiğim için çok mutluyum. Bu gibi 
ören yerleri korunup geleceğe miras bırakılmalı."

Fotoğraf sanatçısı Semih Soycan da Pınara Antik Ken-
ti'nin çok geniş bir alana yayıldığını dile getirdi.

Kentin doğasının cezbedici bir yapıya sahip olduğunu 
belirten Soycan, "Bölgeyi daha önce ziyaret etmemiştim. 
Tarihten kalan en güzel yerlerden birisi. Kenti epey 
dolaştım. Yüksek tepelerde de kalıntılar var. Gezilip 
görülmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. 
Antik tiyatro çok güzel görünüyor. Henüz gün yüzüne 
çıkmamış birçok eser de var." ifadelerini kullandı.
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'Sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS parçalamanın
basit bir yöntemi bulundu

Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) ve 
Northwestern Üniversitesi'ndeki kimy-
agerler, bu neredeyse yok edilemez 
"sonsuza dek kimyasalların" neredeyse 
bir düzine türünü zararlı yan ürünler 
olmadan nispeten düşük sıcaklıklarda 
parçalamak için basit bir yol geliştird-
iler.
Science dergisinde yayınlanan bir 
makalede, araştırmacılar, sadece 80 
ile 120 dereceye kadar ısıtılan suda, 
yaygın, ucuz çözücüler ve reaktifler-
in PFAS'ta bilinen en güçlü moleküler 
bağları kopardığını ve "yavaş yavaş" bir 
kimyasal reaksiyon başlattığını gösteri-
yor. Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) 
seçkin araştırma profesörü ve yardımcı 
yazar Kendall Houk, "yok olana kadar 
molekülü kemirdi" dedi.
Houk, “basit teknoloji, nispeten düşük 
sıcaklıklar ve zararlı yan ürünlerin ol-
maması, bir kerede ne kadar suyun 
işlenebileceği konusunda bir sınır ol-
madığı anlamına geliyor “ diye ekledi. 
Teknoloji sonunda su arıtma tesislerin-
in PFAS'ı içme suyundan çıkarmasını 
kolaylaştırabilir.
Perfloroalkil ve polifloroalkil maddel-
er (PFAS) 1940'lardan beri yapışmaz 
tencere, su geçirmez makyaj, şamp-
uan, elektronik, gıda ambalajı ve sayısız 
diğer üründe kullanılan yaklaşık 12.000 
sentetik kimyasaldan oluşan bir sınıftır. 
Karbon ve flor atomları arasında doğa-
da hiçbir şeyin koparamayacağı bir bağ 
içerirler.
Bu kimyasallar, üretim veya gün-
lük ürün kullanımı yoluyla çevreye 
sızdığında, Dünya'nın su döngüsünün 
bir parçası haline gelirler. Son 70 yılda 
PFAS, gezegendeki hemen hemen her 
damla suyu kirletti ve güçlü karbon-flor 
bağları, çoğu su arıtma sisteminden 
tamamen zarar görmeden geçmeler-
ine izin veriyor. Zamanla insanların 
ve hayvanların dokularında birikebil-
ir ve bilim adamlarının yeni anlamaya 
başladığı şekillerde zarar verebilirler. 
Örneğin belirli kanserler ve tiroid hast-

alıkları PFAS ile ilişkilidir.
Bu nedenlerle, PFAS'ı sudan çıkarmanın 
yollarını bulmak özellikle acil hale gel-
di. Bilim adamları birçok iyileştirme te-
knolojisini deniyorlar, ancak çoğu aşırı 
yüksek sıcaklıklar, özel kimyasallar veya 
ultraviyole ışık gerektiriyor ve bazen de 
zararlı olan ve çıkarılması için ek adım-
lar gerektiren yan ürünler üretiyor.

Northwestern Üniversitesi’ndeki kimya 
profesörü William Dichtel ve dok-
tora öğrencisi Brittany Trang, PFAS 
moleküllerinin inatçı karbon-flor 
bağlarından oluşan uzun bir "kuyruk" 
içermesine rağmen, "baş" gruplarının 
genellikle diğer moleküllerle güçlü bir 
şekilde reaksiyona giren yüklü oksi-
jen atomları içerdiğini fark ettiler. Di-
chtel'in ekibi, PFAS'ı DMSO olarak da 
bilinen dimetil sülfoksit ve baş grubunu 
kesen ve arkasında açıkta kalan reaktif 
bir kuyruk bırakan sodyum hidroksit 
veya sodalı su ile suda ısıtarak kimyasal 
bir giyotin inşa etti. 

Dichtel, "Bu, tüm bu reaksiyonları te-
tikledi ve florin en güvenli şekli olan 
florürü oluşturmak için bu bileşiklerden 
flor atomlarını tükürmeye başladı.Kar-
bon-flor bağları süper güçlü olsa da, bu 
yüklü baş grup Aşil'in topuğudur."
Mevcut çalışma, perflorooktanoik asit 
(PFOA) dahil olmak üzere 10 tip per-
floroalkil karboksilik asit (PFCA'lar) 
ve perfloroalkil eter karboksilik asitleri 
(PFECA'lar) bozmuştur. Araştırmacılar, 
yöntemlerinin karboksilik asitler içer-
en çoğu PFAS için işe yarayacağına ve 
diğer PFAS sınıflarındaki zayıf nokta-
ların belirlenmesine yardımcı olacağını 
umuyorlar. Bu cesaret verici sonuçların, 
diğer binlerce PFAS türünü yok etme 
yöntemlerini test eden daha fazla 
araştırmaya yol açacağını umuyorlar.
"Perflorokarboksilik asitlerin düşük 
sıcaklıkta mineralizasyonu" adlı çalış-
ma Ulusal Bilim Vakfı tarafından 
desteklendi.
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Erzurum'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları"
düzenlenecek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediye-
si tarafından, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federa-
syonunun katkılarıyla düzenlenen yarışlar, 4 Eylül'de 
Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'ndeki Rah-
van At Yarış Tesisleri'nde yapılacak.

Türkiye’nin dört bir yanından onlarca rahvan at ve 
binicisinin katılacağı yarışlar, bu yıl 11 kategoride 
gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yaku-
tiye Belediyesi ile organize ettikleri etkinliğe herkesi 
davet ederek, "Ata mirasımızı korumak ve gelecek ne-
sillere aktarmak hepimizin ortak görevidir." ifadesini 
kullandı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da yarışlara 
ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Ata sporunun yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara tanıtıl-

masını amaçladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl başlattığımız dev organizasyon bu sene de 
ülkemizdeki yarışseverlerin ve at tutkunlarının odak-
landığı yarış niteliğinde olacak.

Şimdiye kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
yarışlarımıza katılmak için aşırı talep var. Elimizden 
geldiğince görkemli şekilde rahvan at yarışlarımızı 
gerçekleştirecek, Büyükşehir Belediyemizle inşallah 
hemşerilerimize keyifli bir gün yaşatacağız."

Uçar, yarışların düzenlenmesine destek verenlere teşek-
kür etti.

Organizasyona katılmak isteyenler için şehrin muhte-
lif yerlerinden ücretsiz ring seferlerinin yapılacak ve 
vatandaşlara geleneksel etli pilav ile ayran da ikram edi-
lecek.

Erzurum'da, Türkiye'nin çeşitli illerinden yarışçıların katılımıyla "2. Geleneksel Rahvan At 
Yarışları" düzenlenecek.

YAŞAM
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Günün öne çıkan konusu ya da konuları-
na gündem denir. Gündem olmayacak 
bazı konular, medya aracılığıyla günlerce 
gündemde kalırken, gündeme bomba gibi 
düşen bazı konular ise bazı medya kuru-
luşlarının görmezden gelmeleri dolayısıyla 
gündem olamazlar...

Bu ülkenin gündem olacak birçok konu-
su varken, Gülşen'in, İmam Hatiplileri, 
hedef alan  açıklamasından dolayı, yazılı, 
sözlü ve görsel medya aracılığıyla günler-
dir reklamı yapılmaktadır. Para verse bu 
reklamı yaptıramaz... Neden günlerdir 
gündemden düşmüyor? Asıl bunu sorgu-
lamak gerekmez mi?

Gülşen’i gündemden düşürecek yeni bir 
konu oluşmadı ama önceki konserlerin-
den kesitlerin gösterilmesi, tutuklu yargıl-
anması kararının verilmesiyle gündemde 
kalması ve dolayısıyla sempati toplaması 
bile sağlandı... Konusu suç teşkil eden 
söylemlerinden ziyade, çıkarıldığı mah-
kemece, tutuklu yargılanması kararı veril-
ince, mağdur edildiğini gündeme taşıyar-
ak, bu ülkede hiç hukukçu yokmuş gibi, 
hiç bir şeyden anlamayan ama her konu-
da ahkam kesen, kanaldan kanala dolaşan 
bazı analistlerin, bazı gazetecilerin, bazı 
anketçilerin, bazı siyasi parti temsilcil-
erinin hukukçu gibi Gülşen'in tutuklan-
masının doğru olup olmadığını tartışıyor-
lar. Saçı boyalı vatandaş, tutuklanmayla 
ilgili kanun  maddesini okuyarak güya bu 
milleti bilgilendirdiğini sanıyor. Gerçekten 
insanlar onları seyretmek falan istemiyor. 
Tutuklama kararı, tutuklamayı gerektiren 
suçun işlenmesi nedeniyle verildiği gibi 
sanığın kendi kendine zarar verebileceği  
ya da can güvenliğinin tehlikede olduğu 
kanaati oluştuğundan da hakim tutuklama 
kararı verebilir. Konusunda uzman olmuş 
bir hukukçunun bunları detaylı bir şekilde 
anlatması gerekirdi ama nerede? 

Evet, Gülşen'in dört ay önce söylemiş old-
uğu sözlerin yeni söylemiş gibi gündeme 
taşıyarak, tutuklanmasının hukuka uygun 
olup olmadığı falan değil, olsa olsa başka 
gündemleri gölgelemekten başka bir şey 
değildir...

Gülşen’den önce, Sedat Peker’in, attığı 
tweetlerde, Yeşildağ falan gibi bazı iddi-
alarda bulunarak tam gündeme oturacak-
tı ki,  insanlar daha onun attığı tweetleri 
okuyamadan, Gülşen’in, dört ay önce ver-
diği konser sırasında, İmam Hatiplileri 
hedef alan açıklamaları gündeme öyle bir 
düştü ki  Peker'in açıklamaları bir anda 
gündemden düşmüş oldu. 

Şimdi varsa yoksa Gülşen'in, bu sözleri ne 
zaman söylediği, gündem, ardından tutuk-
lanması gündem, cezaevine götürülmesi 
gündem, ziyaretçileri gündem ve buna ben-
zer şeylerle gündemden düşmeyecek gibi 
görünüyor. Özür dilemiş olsada, yargıla-
ma sonucu bu suçun karşılığı olan cezayı 
alır...Tutuklu yargılanıp yargılanmaması 
da, yargının işidir...Bunun cevabını ancak 
yargı ama yargıya güven olmayınca verilen 
karar doğru olsa bile insanlar önyargılı 
olarak tepki veriyor.

Gülşen'in gündemi, Sedat Peker'in gün-
demini düşürmüş gibi görünsede, okuy-
an, araştıran, sorgulayan kişilerin günde-
minden düşmez. Kendini bilmez birçok 
kişinin zaman zaman insanların manevi 
değerleri ve inançlarına saldırı yaptıkları-
na şahit oluyoruz. Bunların hepsi yargıla-
narak TCK’da karşılığı olan cezayı alma-
ları gerektiği gibi Gülşen’inde aynı şekilde 
yargılanarak karşılığı olan cezayı alması 
gerekirdi. Günlerce gündemde kalması 
onun ününe ün katmış oldu ama onun 
gündemi dolayısıyla  Peker’in iddiaları ilk 
kez gündeme gelmeden düşmüş oldu...

GÜNDEM;  SEDAT PEKER Mİ, GÜLŞEN Mİ?

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Torakçı kadınların mangal kömürü mesaisi

Ankara'da duman ve isin arasında geçimlerini mangal 
kömürü üreterek sağlayan kadın torakçılar, tüm zorluk-
larına rağmen işlerini severek yapıyor.

Zorlu bir mücadeleyle meşe ağaçlarını mangal 
kömürüne dönüştüren ve "torakçı" olarak adlandırılan 
işçiler, kadın, erkek, çocuk hep birlikte çalışarak alın 
teri döküyor.

Mardin'den mangal kömürü üretimi için Ankara'nın 
Çubuk ilçesine gelen ve yılın yaklaşık 6 ayını bura-
da geçiren aileler, geçici olarak kurdukları çadırlarda 
yaşamlarını sürdürüyor.

Erkeklerin yanı sıra birçok kadın, ailesine destekte 
bulunmak amacıyla oldukça zor bir iş olan torakçılık 
yapıyor.

Meşe odunlarını "torluk" adı verilen çukurlarda özenle 
yakan işçiler, 20 gün boyunca ateş başında nöbet tutuy-
or.

Kadın torakçılar, tüm bu aşamalarda ailedeki erkeklerle 
ateş başında mücadele veriyor.

Babası ve ağabeyleriyle bu işi yapan 21 yaşındaki Emine 
Yılmaz, AA muhabirine, torakçılığın ne olduğunu çoğu 
kişinin bilmediğini söyledi.

Bir kadın olarak bu işi yapmanın zor ve aynı zaman-
da güzel olduğunu belirten Yılmaz, "Her kadın bu işi 
yapamaz. Güçlü kadınlar yapabilir bu işi. Biz erkekler-
le kol kola, sırt sırta vererek bu işi yapıyoruz. Koşulları 
çok zor, hem ev hanımıyız hem işçiyiz." dedi.

Yaptıkları işi görenlerin şaşırdığını kaydeden Yılmaz, 
"Kimileri bize 'Bu işi nasıl yapıyorsunuz, yazık değil 
mi size?' diye soruyor. Her türlü zorluğa rağmen bu işi 
yapıyoruz. Kendi işimiz olduğu için karışan yok. İşimiz 
çok zor olsa da güçlüyüz ve ayakta dimdik duruyoruz." 
diye konuştu.

Duman ve isin içinde çalışmalarına rağmen kişisel 
bakımlarını da ihmal etmediklerini anlatan Yılmaz, 
"Bizi gördüklerinde genelde kapkara oluyoruz ama 
her şeye rağmen bakımımıza dikkat ediyoruz. Cilt 
bakımıdır, saç bakımıdır, giyimdir her şeye özeniyoruz. 
Bizi görüp ne kadar bakımsız olduğumuzu düşünenler 
bizi bir de işten sonra görsün." ifadelerini kullandı.

Ankara'da geçimlerini mangal kömürü üreterek sağlayan kadın torakçılar, tüm zorluklarına 
rağmen işlerini severek yapıyor. İşçilerden Emine Yılmaz, "İşimiz çok zor bir iş.

Her kadın bu işi yapamaz." dedi.
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GAZİANTEP'TE KATLİAM GİBİ KAZA

Mustafa AĞFINDIK
Yazar

Gaziantep Nizip'te katliam gibi bir kaza meydana geldi.

Yolcu otobüsü bir ambulans bir itfaiye aracı ve gazetecilerin canlı yayı-
naracının karıştığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin kimlikleri belli olurken 
Gaziantep valiliği'nden yapılan açıklamada kazalarda toplamda 3 sağlık 
görevlisi, 3 itfaiye personeli, 2 ajans muhabiri ve 7 yolcu olmak üzere 15 
kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanarak Nizip ve GAZİANTEP'TE 
bulunan çeşitli hastanelere kaldırılmıştır.

Öte yandan kazaya sebep olan otobüs şoförü göz altına alındı. 
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Bakan Soylu: TFF binasına saldırı olayının zanlıları
kısa bir süre içerisinde yakalandı

Bakan Süleyman Soylu, Riva'daki TFF merkez binasın-
da yaptığı basın açıklamasında, 11 el atış olduğunu 
değerlendirdiklerini vurgulayarak, 11 boş kovan bulun-
duğunu ve 5 merminin binaya isabet ettiğini söyledi.

Soylu, TFF Yönetim Kurulunu Allah'ın muhafaza et-
tiğini dile getirerek, "Atılan kurşunların isabetlerini 
de gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa 
çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Allah 
korusun hem Sayın Başkan'ın makam koltuğu üzerin-
den hem de yönetim kurulu toplantısında çok kritik bir 
hizada yine. Cenab-ı Allah muhafaza etmiş, korumuş." 
değerlendirmesinde bulundu.

Herkese ''geçmiş olsun'' dileklerini ileten Soylu, şöyle 
konuştu:

"İstanbul Emniyetimize de teşekkür ediyoruz. Olay-
la ilgili hemen müdahale ettiler ve sonucu elde ettiler. 
Olay, tüm yönleriyle soruşturulacak. Tabii arkasında ne 
vardır, yoktur hepsine bakılacak. Acaba başka bir şey 
söz konusu mudur, değil midir? Bizim işimiz bu. Kafada 
bir tek soru kalmayıncaya kadar bu konudaki soruştur-
mayı derinleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Tekrar 
geçmiş olsun. Bir şey olmaması bizim için büyük bir 
mükafat. Allah'a şükürler olsun." "

Bakan Soylu, durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a da arz ettiklerini aktararak, "Kendileri, hem 
Sayın Başkan'a hem futbol camiasına 'geçmiş olsun' dil-
eklerini ilettiler." dedi.

Soylu, bir soru üzerine, herhangi bir yaralanma duru-
munun söz konusu olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan 
silahlı saldırının zanlılarının kısa sürede yakalandığını belirterek, "C.U. ve O.G. emniyet güçlerim-

izin dikkatli çalışmaları sonucunda alındı." dedi.
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Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış
seremonisi yapıldı

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Mo-
tor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen seremonide 
yaptığı konuşmada, şampiyonanın Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde 4. kez yapıldığını belirterek, "Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kurumsal paydaşlara 
çok teşekkür ediyorum. 10 ayrı yabancı dilde canlı 
yayınlar yapılıyor." diye konuştu.

Organizasyonun önemine vurgu yapan Vali Yiğitbaşı, 
"Afyonkarahisar'ın tanıtımı anlamında, gastronominin, 
mermerin, haşhaşın, sporun başkenti Afyonkarahis-
ar'ın Motokros Şampiyonası anlamında da bu kadar iyi 
bilinmesi ve bütün dünyada canlı yayınlarla insanların 
evlerine konuk olmamız da şehrin tanıtılmasında çok 
önemli bir paya sahip." ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir 
Yunus Uçar ise geçen yıl 150 binden fazla ziyaretçiyi 
misafir ettikleri organizasyonu daha da büyütmeyi he-
deflediklerini dile getirdi.

Sportif organizasyonun 220 binin üzerinde ziyaretçi 
potansiyeli olduğuna dikkati çeken Uçar, "Organi-
zasyonu onurlandırması ve himayesine alması ve-
silesiyle ülkedeki bütün güzelliklerin mimarı Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." 
ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de sporculara başarı 
dileyerek, yarışların kazasız belasız geçmesini temenni 
etti.

Seremoniye, Uluslararası Motosiklet Federasyonu 
(FIM) Başkanı Jorge Viegas, AK Parti Afyonkarahisar 
Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Emniyet Müdürü 
Ali Temiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri, Türkiye Akrobasi 
Şampiyonu Birkan Polat'ın gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros
Şampiyonası'nın (MXGP) açılış seremonisi gerçekleştirildi.
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Salgın sonrası dağcılık ve doğa sporlarına ilgi arttı

Doğa tutkunları, 5 bin 137 metreyle Türkiye'nin en 
yüksek noktası olan Ağrı Dağı başta olmak üzere yur-
dun farklı yerlerindeki dağlarda düzenlenen tırmanış 
aktivitelerine katılıyor.

Önceki yıl Türkiye Dağcılık Federasyonuna (TDF) 
kayıtlı 12 bin lisanslı sporcu sayısı, bir yılda 3 bin ar-
tarak 15 bine yükseldi.

TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, AA muhabirine, 
Federasyonun 81 ilde teşkilatı ve 560 kulübünün bu-
lunduğunu söyledi.

"Dağcılık faaliyetlerinde tırmanış eğitimleri veriliyor"
Büyük bir federasyon olduklarını ifade eden Başar şöyle 
konuştu:

"Federasyonumuz bünyesinde dağcılık başta olmak 
üzere spor tırmanışı, dağ kayağı ve yüksek dağ koşusu 
gibi faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Özellikle spor tır-
manışı ve dağ kayağı olimpik branşlardan bir tanesidir. 
Bu konuda da olimpik sporcu yetiştirme adına milli 
takımlarımız, Türkiye şampiyonalarımızda yapmış old-
uğumuz değerlendirmeyle milli takım sporcularımızı 
belirliyoruz ve olimpik yarışmalar için hazırlıklarını 
sürdürüyoruz. Dağcılık faaliyetlerimiz özellikle eğit-
imler başta olmak üzere tırmanışlarla gerçekleştirili-
yor. Ülkemizde yapılan tırmanışların haricinde yurt 
dışındaki yüksek irtifa tırmanışlarımız da bulunmak-
tadır."

Başar, ülkenin dört bir yanında dağcılık, spor tır-
manışları ve dağ kayağı konusunda eğitimler vererek 
sporcu yetiştirdiklerini anlattı.

TDF'nin yoğun talep aldığını dile getiren Başar şöyle 
devam etti:

"Kovid-19 salgını döneminde insanların evlerine kap-
anması, doğaya olan özlemi daha da artırdı. İnsanlar 
ayrıca doğayı ve doğal yaşamın özelliklerini daha iyi an-
lama imkanı buldu. Bundan dolayı da dağcılık ve doğa 
sporlarına da büyük bir ilgi oldu. Son dönemde TDF 
olarak bu ilgiyi görüyoruz. Kulüplerimize ve TDF'ye 
birçok yeni sporcu geliyor. TDF 2022 yılı itibarıyla 15 
bin vizeli sporcuya sahip. Bu vizeli sporcularımız aktif 
olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ülkemizde lisansı 
olmayan 100 bine yakın doğa ve dağcılık sporuyla il-
gilenen sporcumuz da bulunmaktadır. Geçen sene 12 
bin sporcumuz vardı, bu sene 15 bine ulaştık. Sporcu 
sayımız her geçen gün artıyor."

Ağrı Dağı'na yüksek irtifası ve diğer özellikleri nedeni-
yle büyük ilginin olduğunu aktaran Başar, "Özellikle 
2022 yılı itibarıyla 10 binin üzerinde dağcı buraya tır-
manış yaptı. Bu gerçekten yüksek bir rakam. Yıl sonun-
da bu sayının 20 bini geçeceğini düşünüyoruz. Bu dağ, 
çok fazla dağcının talep ettiği ve çevresinde birçok desti-
nasyonu bulunan bir bölge. Özellikle bölgedeki terörün 
de bitmesi ve huzurun gelmesiyle çok fazla talep olacağı 
ortadadır. Zaten şu anda da bu talebi rahatlıkla görebili-
yoruz." diye konuştu.

Türkiye'de Kovid-19 salgınında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sosyal aktiviteler
yapamayanlar salgın sonrası doğa sporlarına yöneldi.
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Ligde kalesini gole kapatan Konyasporlu Sehic
motivasyonunu 'takıma' bağlıyor

Konyaspor'da üçüncü sezonunu geçiren 33 yaşındaki 
takım kaptanı Sehic, AA muhabirine, lige iyi başlangıç 
yaptıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 
elendikleri Vaduz maçının ardından moral bozukluğu 
yaşadıklarını dile getiren tecrübeli kaleci Sehic, "Bunun 
üzerinden gelmek biraz zaman aldı. Daha sonra ligde 
aldığımız galibiyetlerle bunu atlattık. Her şeyden önce 
iyi bir atmosfere sahibiz. Kötü zamanı atlattık ve ara-
mıza katılan yeni oyuncular da adaptasyon sürecini 
tamamladı." ifadelerini kullandı.

Sehic, geçen sezonun son maçlarında da kalesinde en 
az gol gören takımlardan biri olduklarını anımsatarak, 
şöyle konuştu:

"Bu sene de üst sıraları zorlamak istiyoruz. Bunu 
gerçekleştirmek için de kalemizde gol görmemem-
iz gerekiyor. Bunu sadece kaleciyle değil takım ark-
adaşlarımın eforuyla gerçekleştiriyoruz. Kazandığımız 
sürece gol yemeyi önemsemiyorum, önemli olan 
takımın başarısı. Hedefimiz, geçen sezondan daha iyi 
performans sergileyip ligin tepesinde yer almak. En 

azından 3'üncü bitirmek. Ligi daha iyi bir noktada da 
bitirebiliriz."

"Bu sezon beklenti daha yüksek"
Sehic, Konyaspor'a geldiği ilk sezonun (2020-2021) 
kolay geçmediğini, sakatlıklarla boğuştuklarını anlattı.

Geçen sezonu (2021-2022) iyi noktada tamamladıkları-
na işaret eden Sehic, "Taraftarlarımız da stadı doldur-
du, desteklediler. Sezonu üçüncü bitirdik ve bu hiç de 
kolay değil. Bu sezon beklenti daha yüksek, taraftarımız 
bizden başarı bekliyor. Hocamız bize güveniyor. Üst 
sıraları zorlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bu-
lundu.

Sehic, takımdaki birlik ve beraberlik kadar çalışmanın 
da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her günü ve antrenmanı gelişimim için fırsat olar-
ak görüyorum. Aynı şekilde arkadaşlarımı bu konuda 
yönlendirip motive ediyorum. Kaptan olarak en önem-
li görevlerimden biri, arkadaşlarımın maksimum se-
viyeye ulaşması ve onları en iyi şekilde motive etmek. 
Çünkü bu takım ve şehrimiz başarıyı hak ediyor."

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor'da 4 haftadır kalesini gole kapatan 
İbrahim Sehic, takım oyunuyla ligde zirveyi hedeflediklerini bildirdi.
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Biden'dan ara seçimler öncesi Trump destekçileri
"tehdidine" karşı birlik çağrısı

ABD'nin temellerinin atıldığı, Pennsylvaina'nın Phile-
delphia kentindeki Bağımsızlık Salonu'ndan (Independ-
ence Hall) gerçekleştirilen canlı yayında seçmenler-
ine seslenen Biden, ABD'nin demokratik değerlerinin 
“Trump destekçilerinin saldırısı altında olduğunu" be-
lirtti.

Yaklaşık 10 hafta sonra yapılacak ara seçimleri hede-
fleyen Biden, "Uzun süredir, Amerikan demokrasis-
inin garanti altına alındığına dair kendimizi rahatlattık. 
Ama öyle değil. Onu savunmak zorundayız. Bunun için 
hepimiz ayağa kalkmalıyız.“ dedi.

Amerikalıları 8 Kasım'da sandık başına gitmeye ve 
Trump'ın siyasetini onaylayan Cumhuriyetçi adayları 
reddetmeye çağıran Biden, yaklaşan ara seçimleri “ul-
usun ruhu için bir savaş” olarak niteledi.

Biden, Trump destekçilerinin ülke yönetimini geri al-
makta kararlı olduğunu vurgulayarak, bunun "Seçme 
hakkının, mahremiyet hakkının, doğum kontrolü hak-
kının, sevdiğinle evlenme hakkının olmadığı bir Amer-
ika'ya geri dönmek." olacağını belirtti.

Cumhuriyetçi parti içinde özellikle Trump destekçiler-
ini hedef alan ve onları "Amerika'yı Tekrar Mükemmel 
Yap" sloganının ilk harflerine atfen MAGA Cumhuri-

yetçiler diye nitelendiren Biden, tüm Cumhuriyetçiler-
in Trump'ın ideolojisini takip etmediğine işaret ederek, 
"Donald Trump ve MAGA Cumhuriyetçileri, Cumhuri-
yetimizin temellerini hedef alan aşırılığı temsil ediyor. 
Bu, ülke için bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Kurşun geçirmez camın arkasından yüzlerce kişiye 
hitap eden ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan değer-
lerinin Trump liderliğindeki “aşırıcılar“ tarafından 
saldırı altında olduğuna, eski Başkan ve müttefikleri 
tarafından benimsenen “siyasi şiddet ve seçim red-
dinin“ Amerika'nın yurt dışındaki itibarına zarar ver-
diğine inandığını belirtti.

Biden, "MAGA Cumhuriyetçiler Anayasa'ya saygı 
duymuyor, hukukun üstünlüğüne inanmıyor, halkın 
iradesini tanımıyorlar. Özgür bir seçimin sonuçlarını 
kabul etmeyi reddediyorlar." şeklinde konuştu.

6 Ocak Kongre baskınında olduğu gibi, Trump'ın evine 
yapılan baskından sonra ABD güvenlik güçlerinin 
hayatlarının aşırılık yanlısı Cumhuriyetçiler tarafından 
tehdit edildiğini ifade eden Biden, "Bu ülkede şiddetin 
normalleşmesine izin veremeyiz. Bu ulusun sahip ola-
bileceği tüm ahlaki açıklık ve inançla siyasi şiddeti red-
detmek zorundayız. Bunun için seçimlerimizin bütün-
lüğünün baltalanmasına izin veremeyiz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yapılacak ara seçimlere yönelik konuşmasında “birlik, beraber-
lik“ vurgusu yaparak, eski Başkan Donald Trump öncülüğündeki Cumhuriyetçi rakiplerinin “ülke 

demokrasisi için tehdit oluşturduğunu“ söyledi.



SİMGE DERGİ 59

DÜNYA

İran, ABD'nin nükleer anlaşma taslağına ilişkin
sunduğu görüşlerine yanıtını iletti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı 
yazılı açıklamada, taslak anlaşma metnine ABD'nin 
verdiği yanıtın Tahran tarafından çeşitli düzeylerde in-
celendiğini ve hazırlanan cevabın müzakerelerin koor-
dinatörüne gönderildiğini açıkladı.

Kenani, "Gönderilen metin, müzakereleri sonuçlandır-
mak amacıyla yapıcı bir yaklaşıma sahiptir." ifadesini 
kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Pa-
tel konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "İran'ın yanıtını 
aldığımızı teyit edebiliriz. Bunu inceliyoruz, yanıt vere-
ceğiz ancak ne yazık ki yapıcı değil." değerlendirme-
sinde bulundu.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 
(BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve 
Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırım-
ların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faal-
iyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir 
anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 
2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden 
yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmada-

ki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden 
yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi 
adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve 
ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri 
Avrupa Birliği'nin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da 
yapılan müzakereler 8 Ağustos'ta sona ererken müzak-
erelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu 
taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaş-
maya varma konusunda önceki aylara nazaran çok 
daha olumlu işaretler vermişti.

İran, AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde 
nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına 
ilişkin görüşlerini 15 Ağustos'ta AB'ye iletmişti. Müzak-
erelerin Koordinatörü ve AB Dış İlişkiler ve Güven-
lik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın 
yanıtını "makul" olarak nitelemişti.

ABD de İran'ın görüşlerine ilişkin yanıtını 24 Ağus-
tos'ta göndermişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin 
Emir Abdullahiyan, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklama-
da, nükleer anlaşma için yaptırımların kaldırılması ve 
ABD'nin yeniden anlaşmadan ayrılmayacağına ilişkin 
daha güçlü güvenceler istediklerini belirtmişti.

İran, Avrupa Birliği (AB) tarafından nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için sunulan ve 
müzakerelerde nihai yol haritası kabul edilen taslak anlaşma metnine ABD'nin

verdiği yanıta karşılık görüşlerini iletti.



SİMGE DERGİ 60

BİLİM-TEKNOLOJİ

Dünyanın ilk lazer silahlı dronu 'Eren'e
yurt dışından talep var

Lazer silahlı dronu "Eren", Samsun'da düzenlenen dün-
yanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TE-
KNOFEST'teki İçişleri Bakanlığı standında sergileniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire 
Başkanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ile ASİS-
GUARD iş birliğiyle geliştirilen ve ismi İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu tarafından verilen "Eren", 3 bin metre 
uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer ile arazideki 
patlayıcı unsurları etkisiz hale getirebiliyor.

Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha Şube 
Müdürlüğünde görevli bomba uzmanı Başkomiser Os-
man Tüysüz, AA muhabirine TEKNOFEST KARAD-
ENİZ'in heyecanlı ve coşkulu devam ettiğini söyledi.

İçişler Bakanlığı standına yoğun talep ve ilgili gençler 
gördüklerini belirten Tüysüz, "Gözlerinden ateş fışkıran 
gençleri görüyoruz. Bunlar bizi de çok sevindiriyor. Ay-
rıca gelecek nesiller için bir 'uçağa dokunsun' diye çı-
kan fikrin ne kadar da büyük bir çığ olduğunu görebili-
yoruz. Gerçekten bunun ülkemiz için, dünya için çok 
faydalı bir hareket olduğunu görüyoruz." dedi.

Lazer Silahlı Bomba İmha Dronu "Eren" hakkında 
bilgi veren Tüysüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın öngörüleri ve Bakan Soylu'nun talimatıyla 
gerçekleştirdikleri projenin fikri mülkiyet haklarının 

kendilerine ait olduğunu aktardı.

Yerli ve milli imkanlarla, Türk mühendislerinin ça-
balarıyla Eren'i yaptıklarını anlatan Tüysüz şöyle devam 
etti:

"Dronun altındaki lazer kaidesi 100 metre mesafeden 
bir karbon çeliği etkisiz hale getirebilecek. Biz tama-
men güvenli bölgede, oradaki bombayı etkisiz hale ge-
tirebilme kabiliyetine sahip olacağız. Bu aslında dün-
yamızda ilk defa Türkiye'de yapılacak. Çok yakında 
semalarda da göreceğiz. Şu anda diğer ülkelerdeki polis 
teşkilatlarından 'Ne zaman çıkacak?' diye talepler var. 
Çok yakında inşallah bunu sergileyeceğiz."

Sınır ötesi operasyonlarında Kriminal Daire Başkan-
lığına bağlı bomba imha uzmanlarının görev aldığı-
na dikkati çeken Tüysüz, "Oradaki bomba imha uz-
manlarımız doğrudan mühimmatlara kendileri gidip 
müdahale ediyorlar ve etkisiz hale getiriyorlar. Eğer biz 
envanterimize kazandırmayı başarabilirsek artık bom-
ba uzmanı mühimmatı uzak bir mesafeden etkisiz hale 
getirecek." diye konuştu.

Tüysüz, havada 3 kilometre menzile sahip "Eren"in, 
bomba imha uzmanının ihtiyaç duyabileceği makul atış 
süresinde, kabiliyet imkanını artıracak bir seviyeye sa-
hip olduğunu sözlerine ekledi.

Yerli ve milli üretim, dünyanın ilk lazer silahlı dronu "Eren", 3 bin metre menzili ve
lazer silahıyla 100 metre mesafeden bombayı etkisiz hale getirme performansıyla

diğer ülkelerin polis teşkilatlarının ilgisini çekiyor.
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Üniversite öğrencilerinin ödüllü "İnsan Kurtarma Aracı" 
TEKNOFEST KARADENİZ'de

Selçuk Üniversitesi'nden bir grup öğrencinin açık denizlerde boğulmaların önüne geçmek için geliştird-
iği "insan kurtarma aracı" TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile San-
ayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde 
düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun 
Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik kapsamındaki teknoloji yarışmaları için 
geliştirilen teknolojik ürünler ilgili stantlarda ser-
gileniyor. Selçuk Üniversitesi'nden MYS Tuygun 
isimli takımın geliştirdiği, insansız hava araçları 
kategorisinde yarışan "insan kurtarma aracı" da 
üniversitenin standında ziyaretçilere tanıtılıyor.

Araç, Samet Adıyaman, Mustafa Pekşen, İbrahim 
Şahin, İbrahim Ethem Başköse, Burak Özgüngör 
ve Hüseyin Eke'nin aralarında bulunduğu grup 
tarafından geliştirildi.

MYS Tuygun takımından Samet Adıyaman, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada oluşan 
küresel gelişmeler sebebiyle bazı insanların göçe 
zorlandığını ve bu insanların yeni bir hayat kurmak 
için deniz yoluyla farklı ülkelere geçmeye çalıştığını 
belirterek, "Bu sırada bazı insanlar hayatını kay-
bediyor. Bu kayıpların önüne geçmek için 'insan 
kurtarma aracı'nı geliştirdik." diye konuştu.

Geliştirdikleri aracın tamamen otonom bir şekil-
de açık sularda görevini icra ettiğini aktaran 
Adıyaman, şunları kaydetti:

"Araç, görüntü işleme ve derin öğrenme metotlarıy-
la boğulan insanları tespit ediyor. İlk müdahalesini 
üzerindeki yardım kitiyle yapıyor. İlk müdahaleyi 
yaptıktan sonra kendi yazılımımız olan yer ista-
syonundan da konumu ve görüntüyü ilgili yerlere 
gönderiyor. Bu şekilde ikinci müdahaleyi yer ista-
syonundan bilgileri alan sahil güvenlik ekipleri 
gerçekleştiriyor.

TEKNOFEST KARADENİZ'de 2'nci olduk ve 
Gümüş Performans Ödülü aldık. Yarışlar sırasında 
çok fazla yağış ve rüzgar olmasına rağmen tasarıma 
ekleme yaparak aracımızı uçurduk ve ödülümüzü 
aldık.

AR-GE çalışmalarımız devam ediyor, yerleşik şarj 
birimi tasarlıyoruz. Asıl amacımız denizde belir-
li yerlerden bu aracı kaldırmak. Deniz suları çok 
açık olduğu için belirli yerlerden bu araçlar kalkar-
ak kendi alanlarını tarayacaklar. Gelecek senelerde 
özelliklerini geliştireceğiz."
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360 derece uçuş simülatörü TEKNOFEST
ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anad-
olu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşti-
riliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumsal Tanıtım Müdürü Muharrem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, şirket olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi TEKNOFEST'e dolu dolu katıldıklarını söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ'in şirket açısından Helikopter Tasarım Yarışması ile başladığını belirten Yılmaz, 
Trabzon'da başlayan faaliyetlerin final bölümünde Samsun'a taşındığını ifade etti. Yılmaz, Samsun'da çocuklar ve 
gençler başta olmak üzere her yaştan katılımcının ilgi duyabileceği içerikler hazırladıklarını bildirdi.

TUSAŞ standında gelişim atölyeleri bulunduğunu, çocukların, gençlerin bu atölyelerde kodlama çalışmaları 
yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gençler ve profesyonellere yönelik birçok kariyer standımız var. Arkadaşlarımız kendilerine yardımcı oluyorlar. 
Deneyim alanlarımızda TEKNOFEST Azerbaycan'da Milli Muharip Uçak'ın VR simülatörü vardı. Bu sene ilk defa 
TEKNOFEST KARADENİZ'e 360 derece uçuş deneyimi simülatörümüzü getirdik. Bu simülatörümüz kişinin 
uçaktaki hareketlerine göre 360 derece dönerek bir deneyim yaşatabiliyor. Gençlerimiz çok eğleniyorlar, keyifli 
vakit geçiriyorlar. Burada uzun kuyruklar oluşuyor. Her TEKNOFEST'te bir yeniliği, farklı bir deneyimi kardeşler-
imize, 7’den 70’e her yaştan ziyaretçiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca alanda platformlarımızı sergiliyoruz, uçuş 
gösterilerimiz var. Hürkuş ve Gökbey müzikalimiz 21 ili gezdikten sonra TEKNOFEST'te de sahnelendi. Sene 
sonuna kadar 81 ile ulaşmayı amaçlıyoruz. Müzikalimiz ana sahnede her gün katılımcılarla buluşuyor."

TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilenen "360 derece uçuş deneyimi simülatörü"
katılımcıların hava aracı kullanma deneyimi yaşamasını sağladı.
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