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Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yerli ve Mil-
li otomobilinin yapılmasına karar verilir. Bu 
olayla birlikte derdi Vatan, derdi Millet, derdi 
Türkiye olanların, Vatan aşkının, insan sevgis-
inin, İnancın, sabrın, azmin hikâyesi ortaya 
çıkar. Bir kıvılcım, azıcık bir destekle, Türk in-
sanının neleri başarılabileceği anlaşılır. Sadece 
muhalefet olsun mantığıyla yenilik yapacaklar 
başarılı olamasınlar diye engeller de konur. İlk 
yerli ve milli arabamız Devrim’in yapımında 
ve sonrasında çok bilinmeyenler vardır. Bun-
ların detayına girmeyeceğiz. Ne oldu, nasıl 
oldu, neden oldu demeye mazeretler sıralama-
ya gerek yoktur. Engellemek isteyenler arkadan 
destek verir gibi görünüp, öne çıkardıkları sahte 
figüran yaygaracılarla her dönem engel olurlar. 
Yerli otomobil yapma fikirden hoşlanmayan-
lar, homurdanmaya başlarlar. “Bizden bir şey 
olmaz, biz yapamayız, biz üretemeyiz" vs. diye 
mazeretler öne sürerler. Niyetleri akıllarını ki-
raladıkları, akıl hocalarına yaranmak, Türki-
ye’nin ilerlemesini engellemektir. Hain ve İşbir-
likçiler geçmişte vardı, günümüzde var, yarın 
da var olacaklardır. Dik duracak yeniliklere açık 
olacağız. Gençliğe imkan verecek yeni projeler 
geliştireceğiz. İnadına yapacak, inadına ürete-
ceğiz. Dönelim konumuza. Yerli ve milli oto-
mobil yapılmasına karar verilince işbirlikçiler, 
toplantı üstüne toplantı yaparlar. Güya Memle-
ket sorunlarını tartışırlar. “Kalkınma - büyüme 
derler herkes çok şey söyler ama bir adım yol 
alınamaz. Çözümsüzlükten çözüm çıkarmaya 
çalışırlar. İnsanların umudunu kırmak için her 
yol denenir. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın 
Cemal Gürsel kararlı dik duruşuyla "Yaparız"  
Yerli bir otomobil üretebiliriz, diyerek oradaki 
köhneleşmiş zihniyete adeta meydan okur. Söz 
ağızdan çıkmıştır bir kere. Araba yapılacaktır. 
Sayın Cemal Gürsel emir verir bir ekip ku-
rulsun, Cumhuriyet Bayramı'na da yetiştirilsin 
der. Zaman dar, süre kısıtlıdır. Kısa zaman-
da ilk yerli ve milli otomobil hazır olacaktır.   
Hazırlıklar yapılır çalışmalara başlanır. Emri 
verende kararlılık ve azim, çalışanlarda umut 
ve heyecan vardır. Arabanın adı “DEVRİM “ol-
acaktır. Hayal gibidir. Fakat “hayali olmayanın 
hedefi, hedefi olmayanın geleceği” de olmazdı. 
Üstelik dar olan sadece vakit değil, imkânlar da 
kısıtlıydı. 
Türkiye'nin ilk ve tek yerli otomobili, Devrim 
arabası atölyede yapılacaktı! Dönemin şart-
larını gözünüzün önüne getirip bir düşünün..!! 

O günleri yaşayanlardan anlatıla gelen. Basit bir 
vinç ve küçük el aletleri dışında, otomobil yap-
mak için gerekli özel bir makine, tesisat, alet, 
edevat diye hiçbir şey yok! Muhalefet cephe-
si basını da kullanarak “Çok pahalı - Lüzum-
suz!!" ,biz kimiz ki, yapamayız, olmaz, hayal 
görüyorlar dedirterek manşetler attırır, halkın 
umudunu kırmaya çalışırlar. Olumsuzlukların 
ardı arkası kesilmez. Ekip türlü imkânsızlıklar, 
engellemeler ve olumsuz baskılara rağmen 
durmadan çalışırlar. Bugün olduğu gibi her 
işin bir uzmanı vardır. Günlerce uyumaz, boş 
konuşmaz, sadece işlerini yaparlar.  Türkiye'nin 
genç, pırıl, pırıl insanlarının gözlerinde sevinç, 
haklı bir gurur ve tarifsiz mutluluk vardır. Bizim 
için imkânsız diye bir şey yoktur. Çünkü”im-
kansız”kelimesinin içinde bile” imkân” vardır, 
anlayışıyla yola çıkılmıştır. Kısaca yiğit in-
sanlarımız "Biz imkânsız denileni de yaparız" 
dediler. Türkiye'nin ilk yerli ve milli arabası, 
"Devrim’i, söz verdikleri güne, 28 Ekim 1961 
sabahına yetiştirdiler. O ana kadar işler yolunda 
gibi gözükse de, iş birlikçiler iş başındaydı. Tür-
kiye’nin gelişmesini, kendi ayakları üzerinde 
durmasını istemeyenler, bugün olduğu gibi dün 
de istemiyorlardı. 

Haince planlar yaparak sinsice devreye soktu-
lar... Plan çok basit ve netti. Trenle Ankara'ya 
götürülecek araçta çok az benzin bulunduru-
lacaktı.  Güya protokol ve güvenlik kuralıydı bu... 
Söylem böyledir fakat gerçek başkadır. Sinsice 
yapılan bu plan, kötülüğün ilk habercisidir.  De-
podaki benzinin tamamına yakını boşaltılır ve 
sonrası malum sonuçtur. Otomobilin tanıtımı 
için Meclis binasının önünde tören alanı kuru-
lur. Ankara’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarında, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 
tanıtım yapmak üzere arabaya binip yola çıkar. 
Her şey hazırdır. "Devrim" çalışıyordu...  Araç 
bir süre gitse de az ileride tekler ve yolda kalır. 
Cemal Gürsel buna çok sinirlenir. Bir aksilik 
olduğu bellidir. Sorun giderilebilirdi ama dinle-
medi. Cumhurbaşkanı arabadan iner ve tarihe 
not düşülecek o bilinen meşhur cümlesini ku-
rar. "Batı kafasıyla otomobil yaparız ama Doğu 
kafasıyla yakıtını unuturuz. “deyiverir. Otomo-
bilin yapımında dik duran cumhurbaşkanı ne 
olduysa araca binince kendisi devrilir.

DEVRİM OTOMOBİLİNDEN, DEVRİN OTOMOBİLİNE…
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Söylenilen söze bakıldığında yakıtın olmadığı 
anlaşılmaktadır. Yani sorun otomobilde değil, 
yakıttadır. Yakıtı koydurup yoluna devam ede-
bilirdi. Fitne fesada fırsat vermez, gördünüz 
mü biz böyle yaparız diyebilirdi. Ne olmuştu da 
pes etmişti. Onca emek neden çöpe atılmıştı. 
Bunların hiç biri önemli değil. Biz Türk mil-
leti olarak arabayı yapmıştık. Söylenilen bu 
söz üzerine Pusuda bekleyenler amaçlarına ul-
aşmışlardı. Çok konuşmaya gerek yoktu. Amaç 
belli, gerçek başkaydı... Benzin koymayı unut-
mamışlardı aslında...  İşin aslı, protokol kural-
ları bahanesiyle kurulan tuzaktı...  Biz arabayı 
yaptık siz ona bakın diyen olmadı. Araba yapıldı 
fakat gerçekler kimseye anlatılamadı... Döne-
min siyasi lideri Cemal Gürsel, dik durabilse, 
işin aslını araştırıp hainleri deşifre edebilsey-
di, durum çok farklı olurdu. Umutlar kırıldı, 
heyecan söndürüldü. İstenen olmuş hain ve iş 
birlikçiler kazanmıştı. Proje rafa kaldırıldı... 
Geçmişte "Devrim"!i yolda bıraktılar. Aynı 
oyunlar farklı boyutuyla günümüzde de uy-
gulandı. Türkiye’nin vizyon projeleri arasında 
yer alan “TOGG”un üretileceği duyurulunca 
fitne boş durmadı. Araba falan yok. İnsanları 
aldatıdırlar, ‘Hani bunun fabrikası nerede ’diye 
dalgalar geçildi. Tüm engellemelere rağmen 

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
dik durdu eğilmedi, geri adım atmadı. Yerli ve 
Milli otomobil yapacak babayiğitler arıyorum 
dedi. Babayiğitler ortaya çıktı ve başardılar. 
Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçekleştird-
iler. Geçmişte Devrim otomobilinin önünü 
kesmeyi başardılar. Bugün devrin otomobili  
“TOGG”un önünü kesemediler, engel olam-
adılar. Türkiye için çifte bayram oldu. Bu bay-
ram tarihe damgasını vurmuştur. Anlamayan 
anlasın, görmeyen görsün, duymayan duysun. 
Türkiye'nin otomobili TOGG ezberleri bozma-
ya geliyor. Togg, 85 milyonun ortak gururudur. 
“TOGG” yola çıktı. Hayırlı yolculuklar. Başta 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere “Baba yiğitlere helal olsun, kıska-
nanalar çatlasın, yapamazsınız diyenlere kapak 
olsun.” Yeni başarılara yelken açalım.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol 
Paşinyan ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soçi’deki üçlü zirve sonucunda bazı konularda anlaşma sağlanmadığına işaret eden Putin, "Basının ve kamuo-
yunun, anlaşma sağlanamayan konulara odaklanmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Sakince ve özel bir 
şekilde anlaşma sağlamalıyız. Her iki taraf için de hassas konular ve ortaklarımızın onayı olmadan bu konulara 
ışık tutmaya hakkım olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında olası bir barış anlaşmasıyla ilgili sürece ilişkin konuşmak için erken olduğunu 
anlatan Putin, "İki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi en önemli konu. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride 
ön anlaşmalar olmasa da bu anlaşmaların sağlanabileceği ön koşullar bulunuyor." dedi.

Rusya’nın, askıya aldığı Ukrayna tahıl çıkışını sağlayan anlaşma kapsamında gönderilen tahılların yoksul ülkelere 
gitmediğini belirten Putin, "Ancak askıya alınmasının ana sebebi bu değil. Sebebi, Ukrayna tarafından Rusya'nın 
Karadeniz'deki filosunun gemilerine karşı başarısız da olsa başlatılan saldırıdır. Hem su altındaki hem de havadaki 
insansız araçlar, Ukrayna tahılının taşındığı koridoru kısmen kullandılar." diye konuştu.

Putin, söz konusu durumun Rus savaş gemileri ve sivil gemilere yönelik tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, 
"Tahıl anlaşmasına katılımımızı durdurduğumuzu söylemiyoruz, hayır. Ara verdiğimizi söylüyoruz. Birleşmiş 
Milletler bu anlaşmanın taraflarından. Ukrayna ile çalışsınlar ve Ukrayna, sivil gemilere veya Rus tedarik gemiler-
ine herhangi bir tehdit yaratmayacağını garanti etmelidir." dedi.

Putin, Aliyev ve Paşinyan'la yaptığı üçlü görüşmenin 
ardından açıklamalarda bulundu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmanın 
bölgedeki Rus gemilerinin güvenliği nedeniyle askıya alındığını belirterek, “Tahıl anlaşmasına 

katılımımızı durdurduğumuzu söylemiyoruz.” dedi.
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Biden, Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçerek, 
büyük kar elde eden ancak bunu tüketiciye yansıtma-
yan petrol şirketlerini eleştirdi.

"Karları inanılmayacak kadar yüksek" diyen Biden, son 
6 ayda en büyük 6 petrol şirketinin toplam karının 100 
milyar dolardan fazla olduğuna vurgu yaptı.

Biden, söz konusu şirketlerin "yüksek karlarını" tüket-
iciye yansıtması halinde petrol fiyatlarının 50 sent daha 
aşağı düşeceğini ve ABD’deki operasyonlara yatırması 
durumunda ise fiyatların daha da aşağı çekilebileceğini 
kaydetti.

Şirketlerin karlarının Amerikalı tüketicilere yansıtılar-
ak rahatlama yaratılması yerine hissedarlara ve yöneti-
cilerin maaşlarına gittiğini belirten Biden, "Ben bir ka-
pitalistim, şirketlerin adil karları ile ilgili bir sorunum 
yok ama bu kadarı da yeter." ifadesini kullandı.

Biden, konuşmasına şöyle devam etti:

"Petrol şirketlerinin bugün rekor karları, yeni veya 
yenilikçi bir şey yaptıkları için değil; bu kazançları 
Ukrayna’daki savaşın beklenmedik bir sonucudur. Bu 
acımasız çatışmanın beklenmedik sonucu Ukrayna'yı 
harap ediyor ve dünya çapında 10 milyonlarca insana 
zarar veriyor. Böyle bir savaş zamanında ve tarihi kar-
ların elde edildiği bir dönemde yöneticilerin ve hisse-
darlarının kendi dar çıkarlarının ötesinde hareket etme 
sorumluluğu vardır."

Petrol şirketlerinin üretim ve rafinaj kapasitesini artır-
arak ABD’ye yatırım yapma ve tüketiciler için fiyatları 
düşürme fırsatı olduğuna işaret eden Biden, "Bunları 
yapmazlarsa fazla karları için daha yüksek vergi ödeye-
cekler ve başka kısıtlamalarla karşılaşacaklar." şeklinde 
uyarıda bulundu.

Biden, ekibinin Kongre ile bu seçenekler üzerinde 
çalışacağını ifade ederek, "Bu şirketlerin vurgunculuğu 
bırakmalarının, bu ülkeye karşı sorumluluklarını yer-
ine getirmelerinin ve Amerikan halkına bir rahatlama 
vermelerinin zamanı geldi." diye konuştu.

Biden'dan aşırı kar eden petrol şirketlerine 
sorumluluklarını yerine getirme çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin ekonomik zorluklardan geçtiği bir dönemde büyük petrol 
şirketlerinin üzerlerine düşeni yapmadığını söyledi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan-
lığından yapılan açıklamaya göre, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 
Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen 
Lula da Silva'yı tebrik etti ve 1 Ocak'ta 
başlayacağı yeni görev döneminde ken-
disine başarılar diledi.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin 
ikinci turunu solcu aday Lula da Silva 
kazandı
2010 yılında beraber "stratejik ortak-
lık" düzeyine çıkardıkları ikili ilişkiler-
in yeni dönemde daha da gelişeceğine 
inandığını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 
üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş 
birliğinin küresel meydan okumalarla 
mücadele bakımından da istikamet be-
lirleyici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı 
seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Lula da Silva'yı, Brezilya Devlet 
Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi 
Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı 
konuşmada, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin bir başarı 
olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı 
askıya aldığını duyurdu
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rus mevkidaşı Şoy-
gu'ya 'tahıl sevkiyatı' telefonu
Rusya tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini 
durdurdu 
Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda varılan anlaş-
mayla şimdiye kadar 9,5 milyon ton tahıl ve gıda ihra-
catının gerçekleştiğini belirten Sinirlioğlu, bu anlaş-
mayla aynı zamanda gıda fiyatlarının düştüğünü ifade 
etti.

Sinirlioğlu, anlaşma sayesinde BM Dünya Gıda Pro-
gramının bazı ülkelere kıtlık başlamadan müdahale 
edebildiğini, Afganistan'dan Etiyopya'ya, Somali'den 
Yemen'e dünyanın dört bir yanında çocukların Karad-

eniz Tahıl Girişiminden faydalandığını aktardı.

Kış yaklaşırken anlaşma sayesinde yapılabilen tahıl ve 
gıda ihracatına daha fazla ihtiyaç duyulacağına işaret 
eden Sinirlioğlu, gıda fiyatlarının artmasının yüksek 
enflasyon nedeniyle halihazırda zor durumda olanları 
daha fazla etkileyeceğini vurguladı.

Sinirlioğlu, "Bu sabah yerel saat itibariyle İstanbul 
çevresinde denetim için bekleyen yüklü 97 gemi ve ge-
len 15 gemi var. İstanbul Boğazı çevresinde demirley-
en gemiler seyir riski oluşturuyor." ifadelerini kulla-
narak, gemilerin hareket edebilmesi için Türkiye'nin 
BM ile çalıştığını dile getirdi.

Ukrayna ve Rusya'nın ürünlerinin dünya pazarına 
ulaştırılabilmesi için varılan iki anlaşmanın uygulan-
masının önündeki engellere çözüm bulunması gerek-
tiğinin altını çizen Sinirlioğlu, Türkiye'nin hem tahıl 
anlaşması, hem de savaşın sona ermesi için çabalarını 
sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'den 'denetim için bekleyen tahıl gemileri seyir 
riski oluşturuyor' uyarısı

Türkiye, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından, İstanbul Boğazı'nda dene-
tim için bekleyen tahıl gemilerinin "seyir riski oluşturduğu" uyarısı yaptı.
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DEZENFORMASYON  VE 7418 SAYILI BASIN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GETİRDİKLERİ

Hiç şüphesiz hepimiz günlük yaşamımızda sık 
sık “bilgiyi çarpıtma, tahrif etme, yanlış bilg-
ilendirme” anlamına gelen dezenformasyon-
dan yakınıyoruz. İster masum amaçlarla 
yapılsın, isterse karşımızdaki “öteki” olarak 
gördüklerimizi sindirmek, alt etmek, küçük 
düşürmek için yapılsın ya da geniş anlam-
da toplumu yönlendirmek için kasıtlı olarak 
bile bile yanlış veya doğruluğu bulunmayan 
ve belli bir kasta yönelik olarak toplumda 
gerilim yaratmaya yöntemi olarak yapılsın, 
günümüzde kasten yanlış bilgi veya doğruluğu 
teyit edilmemiş haber yayarak, hatta bunu 
sistematik hale getirerek,  toplum hayatında 
gerilim yaratma yöntemi  olarak başvurulan 
dezenformasyon ile mücadele etmek gerçekte 
yine hepimizin görevi olmalıdır.

Günlük yaşamımızda çoğu zaman masum 
amaçlarla yapılan “gerçek ve doğruyu yansıt-
mayan bilginin özellikle servis edilmesi” 
konusu gerçekte sloganlarında “gerçek doğ-
ru haber, tarafsız, güncel, yorumsuz, araştır-
macı, dürüst…” gibi ifadelerin yer aldığı yazılı 
basında yer aldığında, çarpan etkisiyle büyük 
toplumsal olay ve gerilimlere neden olabil-
mektedir. Tamamen propaganda amaçlı, ma-
nipülasyona yönelik bu tür haber ve yazıların 
geçmişte başta ülkemiz olmak üzere ülkeler-
in toplumsal yaşamını nasıl olumsuz etkil-
ediğini, gerçekle hiç bağlantısı olmayan an-
cak belli çevrelerin amaçlarını hizmet etmek 
üzere asılsız olarak yayılan bilgi ve haberler-
in toplumda nasıl infilak oluşturarak, can ve 
mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü, aslı 
olmayan-yanlış şekilde bilgilendirilmiş birey-
lerin toplumu nasıl manüple ederek, telafisi 
mümkün olmayan can ve mal kayıplarına yol 
açtıkları hepimizin malumudur. Günümüzün 
sınır tanımayan ve ışık hızıyla yayılan bilgi te-
knolojisinde bu tür dezenformasyona yönelik 
haber ve bilgi akışının önüne geçilmesi çok 
daha önem kazanmaktadır. Şüphesiz doğru 
bilgiye erişim hepimizin öncelikli hakkıdır. 
Bu bakımdan gerek kitle iletişim araçlarında 
yer verilen ve gerekse birbirimizle bilgi pay-
laşımının çok yoğun bulunduğu sosyal me-
dya paylaşımlarında dürüst olarak, doğruluğu 
teyit edilmemiş bilginin enforme edilmesinin 
önüne geçilmelidir. Peki kasıtlı olarak bilgi-
yi çarpıtmak isteyen çevreler, basit-doğru bir 
bilgi üzerinde ne tür değişiklikler ile bunu 
sağlamaktadırlar? Bu yolları arasında direk 

yalan bilgi üretmek, bilgiyi yalan olan başka 
bir bilgi ile harmanlamak, bilgiyi eksik sun-
mak (gerçeğin sadece bir kısmını bütünmüş 
gibi sunmak), yine fazladan çarpıtıcı bilgi 
eklemek.. vb. gibi yol ve yöntemleri saymak 
mümkündür.

Gerçekte dezenformasyonun, günümüzde 
sadece toplumsal karmaşa yaratmada değil, 
ülkeler arası iç çatışma ve kaos ortamını 
yaratarak “asimetrik savaş yöntemi” olarak 
da çok etkili bir şekilde ve yaygın olarak kul-
lanılmakta olduğu unutulmamalıdır. Bu ned-
enle, ülkemizde de toplumun doğru bilgiye 
erişimin kolaylaştırıması ve manüple edilmiş 
bilgi ve haberlerin toplumda neden olacağı 
tahribatın önüne geçilebilmesi bakımından 
"Dezenformasyonla mücadele düzenleme-
si" olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun, 18 Ekim 2022 tarih ve 31987 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Kanunun 1. Madde düzenlemesi 
ile “Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğü ve 
bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına il-
işkin usul ve esasları belirlemektir.” “Basın 
kartı düzenlenmesi bakımından basın kartı 
talep eden medya mensupları ve enformasyon 
görevlileri bu Kanun kapsamına dâhildir.” De-
nilerek, internet haber siteleri ile basın kartına 
ilişkin konular, Basın Kanunu'nun kapsamı-
na alınarak radyo, televizyon, kamu kurum 
ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon 
hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın 
kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın 
çalışanları gibi değerlendirilerek, yasal bir 
güvenceye alınmışlardır. Gerek yazılı ve görsel 
medyada ve gerekse internet ve sosyal medya 
kullanıcıları arasında yoğun tartışmalara yol 
açan ve 18 Ekim 2022 tarih ve 31987 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazet-
ede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 2004 
yılından buyana basın hayatını düzenleyen 
5187 sayılı Basın Kanununda da köklü değişik-
likleri de beraberinde getirmiştir. 

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar
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Yürürlükteki 6187 sayılı Basın Kanununda yapılan bu 
değişikliklerle basın kartı talep eden medya mensupları ve 
enformasyon görevlileri, kanun kapsamına dahil edilecek, 
internet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına 
alınacak, internet haber sitelerinde faaliyet gösterdiği iş yeri 
adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim tele-
fonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve 
adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana 
sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve "iletişim" başlığı 
altında bulundurulacaktır. Yine internet haber sitelerinde 
bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki 
güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekil-
de içeriğin üzerinde belirtilecek ve kayıt için verilen beyan-
namede elektronik tebligat adresi de gösterilecektir. Bunun 
yanında yayım durdurma müeyyidesi internet haber site-
leri bakımından uygulanmayacak, internet haber sitesinin 
hükme uymaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 
hafta içinde eksikliğin giderilmesi veya gerçeğe aykırı bilg-
ilerin düzeltilmesi ilgili internet haber sitesinden istenecek 
olup istemin 2 hafta içinde yerine getirilmemesi durumun-
da Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının 
kazanılmadığının tespiti amacıyla asliye ceza mahkeme-
sine başvuracak,  Asliye Ceza  Mahkemesi de Cumhuriyet 
Başsavcılığının bu  talebini en geç 2 hafta içinde kararını 
verecektir. Öyle ki, Mahkemece başvurunun kabul edilmesi 
halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan 
ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları or-
tadan kalkacaktır.

Yürürlüğe giren bu düzenleme ile internet haber sitesinde 
yayımlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet 
Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü 
sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek, yargı mer-
cileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu 
olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi 
halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar 
soruşturma ve kovuşturma konusu yayın kaydının saklan-
ması zorunlu olacak, internet haber sitelerinde zarar gören 
kişinin düzeltme ve cevap yazısını sorumlu müdür, hiçbir 
düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten iti-
baren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve 
sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle aynı pun-
tolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorunda olacak, yayın 
hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin 
çıkarılması kararının uygulanması ya da internet haber sit-
esi tarafından içeriğin kendiliğinden çıkarılması durumun-
da, düzeltme ve cevap metni ilgili yayının yapıldığı internet 
haber sitesinde ilk 24 saati ana sayfasında olmak üzere 1 haf-
ta süreyle yayımlanacaktır. Yine, basılmış eserler veya inter-
net haber siteleri yoluyla işlenen veya bu kanunda öngörülen 
diğer suçlarla ilgili ceza davalarının bir muhakeme şartı olar-
ak, günlük süreli yayınlar ve internet haber siteleri yönünden 
4 ay, diğer basılmış eserler yönünden 6 ay içinde açılması 
zorunlu olacak, bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet 
Başsavcılığına teslim edildiği tarihten, internet haber siteleri 
için ise habere ilişkin suç ihbarının yapıldığı tarihten başlay-

acaktır. Basın kartı başvurusu, niteliği ile türlerinin ve basın 
kartlarının iptal gerekçelerinin yeniden belirlendiği, mevcut 
36 kişiden oluşan Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna, re-
smi ilan yayımlayacak internet haber sitelerinden 2, Cum-
hurbaşkanı'nca belirlenecek 2, radyo, televizyon ve internet 
siteleriyle ilgili işlemler gerçekleştiren BTK ile RTÜK'ten 2 
temsilci eklenmesi ile Genel Kurul üye sayısını 42'ye çıkaran 
7418 sayılı Kanunla bundan böyle ülke genelinde görevli ol-
masıyla tüm Anadolu gazetelerinin kayıtları Basın İlan Ku-
rumunda tutulduğundan, Anadolu gazete sahipleri temsil-
cileri seçimi İletişim Başkanlığı yerine Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürlüğünce düzenlenecek, Anadolu gazete sahip-
lerinin Genel Kurula katılacak temsilcileri, resmi ilan yayım-
layan Anadolu gazete sahiplerinin ya da bu gazetelerin ayrı 
ayrı gösterecekleri temsilcilerinin Genel Müdürlüğün çağrısı 
üzerine katılacakları toplantıda farklı coğrafi bölgelerden ol-
mak üzere seçilecek, yeni üyeler belirlenene kadar mevcut 
üyelerin görevleri ise devam edecektir. Yeni düzenleme, in-
ternet haber sitelerinde yayımlanacak resmi ilan ve reklam-
lar ile internet haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayım-
layacakların sorumluluklarını da belli kurallara bağlamıştır.

7418 sayılı Kanunun en tartışmalı maddesi şüphesiz “ Halkı 
yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlıklı olup 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunun 217. Maddesinde yapılan değişikliktir. 7418 
sayılı Kanunun 29. Maddesinde yapılan bu değişiklik ile 
“26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 
nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 
eklenmiştir.
“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.
MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya 
panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu 
düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, 
kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre 
verilen ceza yarı oranında artırılır.” hükmü getirilerek, “Sırf 
halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, 
ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile 
ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elver-
işli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır.” demek suretiyle dezenformasyon ile 
toplum barışını bozucu, halk arasında panik ve endişe yarat-
mak amacıyla gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayan kişilere en-
gel olunmaya çalışılmaktadır. Bununla beraber, 7418 sayılı 
Kanunun 29. madde değişikliği ile getirilen bu düzenleme 
bir  yıldan üç yıla kadar hapis cezasını gerektiren sırf halk 
arasında endişe, korku ve panik yaratmak saikinin “belirsiz, 
muğlak ve yoruma açık” ifadeler olduğu, yoruma açık bir suç 
tanımının ise dezenformasyon kadar toplumu tahrip edeceği 
ileri sürülerek, güçlü bir şekilde eleştirilmektedir.

Devamı simgedergi.com'da...
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Prof. Dr.
BAYRAM ALTAN

Yazar

KAZANÇ HIRSINA KAPILMAYIN!...

Gençlere Sesleniyorum-

Sevgili Gençler!...

İslam’ a göre; para kazanma ve zengin olma 

hırsıyla satılan bir malın ayıbını, kusurunu 

gizleyerek insanları aldatmak aldatmak har-

amdır. Alınan malın kıymetini gizleyerek al-

datmak da faiz olur ki, haramdır. Mesela, bir 

kimse, sattığı malın kıymetini bilmiyor. On 

bin liralık malı, beş bin liraya satıyor. Ona, 

“Bu mal, her yerde 4 bin liradır.” diyerek 

kandırmak haramdır. 

İnsanlar, İslam ahlakına uyarsa, ne kandıran, 

ne de kandırılan olur. 

Arz ve talebe göre, mallar kıymetlenir veya 

ucuzlar.

Basra’da büyük bir tüccar vardı. İran’da bulu-

nan adamlarından biri, buna mektup yazarak, 

bu sene şeker kamışının verimli olmadığını, 

kimse duymadan, çok şeker almasını bildirdi. 

Tüccar da, çok şeker satın alıp, şeker piyasa-

dan çekilince, pahalı satarak, otuz bin dirhem 

kâr etti. Sonra, düşünüp “Şeker kamışlarına 

afet geldiğini Müslümanlardan saklamakla, 

onlara hıyanet ettim, bu nasıl Müslümanlık-

tır?” diye, otuz bin dirhemi, şekerlerini almış 

olduğu kimselere götürdü. Yaptığı yanlış 

işi anlattı. Hatasına pişman olup dürüstlük 

göstermesinden dolayı, hiçbiri verdiği parayı 

almayıp, Sana “helal olsun” dediler. 

Akşam evinde düşündü ki, belki utanarak 

almamışlardır. “Din kardeşlerime hıyanet et-

tim” diyerek, ertesi gün tekrar götürdü. Her 

birine yalvararak otuz bin dirhem gümüşü 

taksim etti.

Müşteriye doğru söylenmeli, hile yapıl-

mamalıdır. 

Malda bir arıza oldu ise, haber verilmelidir. 

Ucuz aldığı bir malın fiyatı yükselip pahalı 

satıyor ise, aldığı fiyatı söylemelidir. 

Aldatarak satmak, hıyanet ve dolandırıcılık 

olur. Böyle hıyaneti bilmeyerek yapanlar ola-

bilir. 

Hıyanet yapmaktan kurtulmak için, herk-

es, kendine yapılmasını istemediği şeyleri, 

başkalarına yapmamalıdır.

Bir malı peşin ucuz, veresiye veya taksitle 

değerinden biraz fazlaya satmak caizdir. Vade 

farkı istemek ise caiz değildir. Vadeli satışla, 

vade farkı ayrı şeylerdir.

Bir kimse, 20 liraya aldığı bir mal için, (4 li-

raya aldım, 1 lira kâr ile sana 5 liraya satarım) 

dese caizdir; çünkü adamı aldatma maksadı 

yoktur. Belki o fakirdir, onu sevindirmek için 

böyle yapmıştır. Herkes malını çok ucuza sa-

tabilir.

Sıkışık durumda olanlara, yiyecek içecek, gi-

yecek ve barınacak şeyler için fahiş fiyatla mal 

satmak haramdır. 

Nafakasını temin etmek için herhangi bir 

eşyasını satmak zorunda kalan fakirin sat-

tığını, ucuz almak da haramdır.

Satıcı malını, yalan söylemeden dilediği fi-

yatla satabilir. 300 liraya veresiye aldığım bir 

ürünün 200 lirasını verdim, 100 lirası, daha 

duruyor. Sonra bu ürünün başka bir yerde 

200 liraya satıldığını öğrendim. Müslüman-

lıkta aldatmak da, aldanmak da olmadığı için 

ve adamdan senetsiz aldığıma göre, kalan yüz 

lirayı vermesem günah olur mu? Sorusuna 

verilen cevap şudur:

Normal rayiçten satıyorsa, başka yerlerde de 

300 liraya satan varsa kalan 100 lirasını ver-

memek günah olur. 

Devamı simgedergi.com'da...
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DİLLERİN ZENGİNLİK ÖLÇÜSÜ

Çukurova Üniversitesi’nde Fen-Edebi-
yat ve Eğitim Fakülteleri dekanlar to-
plantısındayız. Zamanın YÖK Başkanı 
şöyle demişti: “Türkçe bilim dili olamaz.” 
Bu söz hiç tartışılmadı, sadece basında yer 
aldı. Ben dedim ki: “Üniversitelerimizdeki 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin kap-
atılmasını önerelim.” Dekan arkadaşlarda 
hiç tepki yok; bazılarının tedirginliği yü-
zlerinden okunuyordu. Bu havayı dağıt-
mak için bir dekan arkadaşımız, elindeki 
gazeteyi göstererek ve gülümseyerek: “Bak 
burada ne yazıyor?” dedi. Gazetenin ilk 
sayfasında,  o günlerde bir futbolcuyla aşk 
yaşayan ünlü bir aktristin bâkire olduğu 
yazılıydı. Dekan arkadaşımız haklıydı, 
en önemli gündem buydu. Bu kez kültür 
bakanlığı da yapmış bir siyasetçinin ben-
zer sözleri, gündem oluşturdu.
 Paris Match dergisinde, Fransa’da-
ki başkanlık seçimleriyle ilgili bir yorum 
okumuştum. Seçim propagandaları 
süresince Giscard d’Estaing 0ndokuz bin 
kelime, Mitterand yirmi bin kelime kul-
lanmıştı. Derginin seçimler için yaptığı 
yorum dikkat çekiciydi; Mitterand kes-
in olarak kazanacaktır çünkü daha fazla 
kelime kullanması, seçmeni iknada daha 
başarılı olabileceğini gösterir. Gerçekten 
de öyle oldu ve Mitterand, o seçimi farkla 
aldığı gibi sonrakini seçimi de almıştı.
 Şöyle bir düşündüm; Fransız-
ca 12. yüzyıldan sonra ortaya çıkmaya 
başlamıştı. Bir görüşe göre de bu dili, 
yeniden ihya eden ve zenginleştiren Vic-
tor Hugo olmuştur. Hugo, elbette yeni 
kelimeler uydurmamış, halkın kullandığı 
kelimelere yepyeni anlamlar yüklemiş-
ti. Türk dili ise milattan çok önceleri or-

taya çıkmıştı. Orhon ve Yenisey yazıtları 
bunun ispatıydı. Hal böyleyken ne olmuş-
tu da Namık Kemal: “Biz Batının karşısın-
da henüz konuşmaya başlayan çocuk 
gibiyiz,” demişti. Klasiklerin tercümesi 
konusundan Tanzimat dönemi yazarları, 
Türkçenin yetersizliğini tartışmışlardı. 
(Bu konuda benim Roman Kavramı ve 
Türk Romanın Doğuşu kitabıma bakıla-
bilir.)
Sonraki yıllar Türkçülük hareketi-
yle Türkçe öne çıkmış ve yazarlarımız, 
dilimize övgüler yağdırırken Divan-i 
Lügat’it’Türk gündeme gelmiş, böylece 
Türkçenin büyüklüğü herkes tarafından 
kabul edilmişti. Genç Kalemler dergis-
inin de öncülüğüyle dilde sadeleşme ve 
imla tartışmaları da başlamıştı. Osmanlı 
harfleri, Türkçe kelimeleri ifadede yeter-
siz kalıyordu. Batı kültürünün de etkisi-
yle birçok Batılı isim ve kavramlar, Latin 
harfleriyle de yazılmaya başlanmıştı. Bu 
arada Enver Paşanın askeriyede Latin har-
flerine geçişi denediği bilinir.
Cumhuriyetten sonra Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti (sonraları Türk Dil Kurumu 
adını alacaktır), kurulmuş, söz derleme 
çalışmalarına başlanmış ve Derleme Sö-
zlüğü, ardından da metin taramalarıyla 
Tarama Sözlüğü oluşturulmuştur. Ne var 
ki, Victor Hugo’nun Fransızcada yaptığı 
gibi, halkın kullandığı kelimelere yeni 
anlamlar yükleme yöntemine değil de ke-
lime uydurma ve dildeki ölmüş kelimeleri 
yeniden dile kazandırma yoluna gidilm-
iştir. 

Prof. Dr.
Durali YILMAZ

Yazar
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GAZNELİ DÖNEMİ ÜNLÜ ŞAİRİ UNSURÎ (Ö. 431/1039)

V./XI. yüzyılın belki de Fars edebiyatı tar-
ihinin en ünlü kaside ustalarından Meli-
kuşşuarâ Ebu’l-Kâsım Hasan b. Ahmed-i 
Unsurî, Semerkantlı büyük şair Rûdekî’den 
sonra kaside ve gazel türünde önde gelen 
Gazneli dönemi şairidir. 350/961 yılında 
Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Gençlik 
yıllarında tüccar olan babasıyla birlikte ti-
caretle uğraşan Unsurî, daha gençliğinin 
başlarındayken anne ve babasını kaybet-
miş, onlardan kalan bütün sermaye ile 
ticaretle uğraşmayı sürdürmüştür. Bir se-
ferinde eşkıyaların hücumuna uğramış, 
sermayesini kaybetmiş, bu olaydan sonra 
ticaretle ilişkisini kesip bilim ve edebiyata 
yönelmiştir.  
Adı, “Huseyin”, lakabı, “Ebu’l-Kâsım”, 
mahlası “Unsurî” olan şair, Gaznelil-
er sarayına girmeden önce henüz genç 
yaşlarındayken Sultan Mahmud’un Belh 
yönetiminde bulunan küçük kardeşi Emir 
Nasr’ın (ö. 412/1021) yanında bulunmuş, 
şiirleriyle onun ilgisini kazanmış, di-
vanında yer alan 50 kasidenden 8 tanesini 
onun övgüsüne ayırmış, hediyeler almış, 
şiirleriyle büyük bir üne kavuşmuştur. 
Emir Nasr’ı övmek için kaleme almış old-
uğu soru-cevap şeklindeki kasidesi önem-
li şiirlerinden biridir.  
Emir Nasr, üstün yeteneklerini sez-
inleyerek Unsurî’yi Sultan Mahmud ile 
tanıştırdı. Onun yardımlarıyla Gazne-
li sarayına giren Unsurî, her geçen gün 
saygınlığını artırarak Sultan’ın yakınları 
arasına katılmış ve “Meliküşşuarâ” un-
vanını almıştır. Şiiri ve sözü önemli bir 
etki gücüne sahiptir.  Bazı tezkire kita-
plarında Sultan Mahmud’un sarayında 
bulunan 400 civarındaki şairin şiirlerini 

önce Unsurî’ye okuttukları daha sonra 
sultanın huzurunda okuma hakkı elde et-
tikleri kaydedilmektedir. Söz konusu şair-
lerden bir kısmı Unsurî’yi övmek için de 
şiirler söylemişlerdir. Seferlerinin çoğun-
da sultanla birlikte bulunan Unsurî, onu 
övmek için söylediği kasidelerden dolayı 
önemli ölçüde servet sahibi olmuştur. Bazı 
tezkirelerde şairin mal varlığı hakkında 
çok abartılı ifadeler kullanılmıştır. Un-
surî’nin 50 kasidesinden 39 tanesi Sultan 
Mahmud’un övgüsünü konu almaktadır.  
Söz konusu kasideleri o dönemin tarihî 
gelişmeleri hakkında da önemli ayrıntılar 
içermektedir. Bunlar arasında Som-
nât fethiyle ilgili olarak söylenmiş olan 
kaside   tarih araştırmacıları için önemli 
bilgiler içermektedir. Bu kasidede; Sul-
tan Mahmud’un Hindistan halkına karşı 
takındığı tavır, oradaki ibadet yerlerine 
bakışı, diğer bir kasidesinde   yine Sultan 
Mahmud’un askeri hareketleri ve savaş 
tarzından bahsetmektedir. Bu dönem 
şiirinin özelliklerinden biri de şairlerin 
hayal dünyalarında gezinerek romantik 
duygularını dizelerini aktarma yerine, re-
alist bir yaklaşımla içerisinde bulunduk-
ları toplumunda yaşanan gelişmelerin bir 
kısmını da şiirlerine aktarmaları, siyasî 
ve askeri gelişmeler, sosyal yapı, şairler-
in, diğer bazı toplum kesimlerinin yaşam 
tarzları ve birtakım özelliklerini de yansıt-
malarıdır. 

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Nimet YILDIRIM

Yazar
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AZ YERSEN HEKİME, DÜZ YÜRÜRSEN HAKİME YOLUN DÜŞMEZ

Sevgili okurlarımız, günümüzde birçok hast-
alığın temel nedenleri arasında beslenme 
konusundaki yanlış davranışlar ve uygulama-
lar yatmaktadır. Çünkü yeterli ve dengeli 
beslenme sağlığın temel şartıdır.  Hayatımızı 
idame etmemiz için vücudumuza aldığımız 
besin maddeleri sindirildikten sonra en küçük 
yapı taşlarına ayrıştırılarak kana karıştırılıp, 
hücrelere taşınır. Enerji üretimi başta olmak 
üzere, yaşlanmış ve yıpranmış hücre ve doku-
ların tamiri ve yenilenmesi, yeni hücrelerin 
ve moleküllerin sentez edilmesinde kullanılır. 
Mesela karbonhidratların yapı taşı olan glu-
koz molekülü hücrelerde oksijen kullanılar-
ak parçalanıp, organlarımızın çalışması,  
yürümek, koşmak vb. hayatî aktivitelerimiz 
için gerekli olan enerjiye dönüştürülür. 
Temel besin maddeleri; Makro besin ögeleri 
(Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler) ve 
mikro besin ögeleri (vitaminler ve mineraller) 
olarak iki gruptur. Vücudumuzun enerji ih-
tiyacı öncelikle karbonhidratlardan sağlanır. 
Makro besin ögeleri günlük ihtiyacımızdan 
fazla alınması halinde ihtiyaç fazlası olanlar 
gerektiğinde kullanılmak üzere glikojen ve yağ 
biçiminde vücudumuzda depolanır. 
Hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebil-
memiz için makro besinlerin yanı sıra mikro 
besin ögeleri olan vitamin ve mineralleri de yi-
yecekler ve içecekler yoluyla yeterince almamız 
gerekir. Eğer mikro besin ögelerini yeterince 
almazsak, çeşitli hastalıklara maruz kalabiliriz. 
Mesela, Folat denilen vitamin, mikro besley-
ici bir moleküldür. Bu vitamin yeşil yapraklı 
sebzeler, maya, tam tahıllar, kurubaklagiller ve 
karaciğerde bol miktarda bulunur. Eğer folat 
içeren besinler yönünden eksik beslenirsek, 
anemi, güçsüzlük, yorgunluk, huzursuzluk, 
kalp damar hastalıkları, nöral tüp bozukluk-
ları gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu sebeple 
hamile bireyler başta olmak üzere her yaş gru-
bundaki bireyler söz konusu besinleri günlük 
olarak yeterince almak zorundadır. 
Sağlıklı bir hayat sürdürmemiz için, aldığımız 
enerji ile harcadığımız enerjinin dengede tu-
tulması gerekir. Ancak sosyal medya vb il-
etişim araçları vasıtasıyla kapitalist anlayışın 
bir ürünü olan hedonizm denilen hazcılık, 
her alanda yaygınlaşmış durumdadır. Hayat 
lezzeti noktasında, geçmiş ve gelecek endiş-

esi taşımayan serçe kuşuna yetişemeyen in-
sanoğlunun önemli bir kesimi fiziksel aktiv-
iteden yoksun bir şekilde neredeyse sadece 
yemek için yaşamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 
(W.H.O.)’nun tespitlerine göre yetişkinlerin % 
81’i hayatını fiziksel aktiviteden yoksun bir 
şekilde sürdürmektedir.   
Vücudumuzda depolanan yağlar; Isı dengesini 
sağlar, organlarımıza destek olur, ihtiyaç 
halinde enerjiye çevrilir. Enerji ihtiyacımızdan 
fazla besinleri yediğimizde ihtiyaç fazlası olan-
lar yağ şeklinde vücudumuzda depo edilir. 
Obezite, besinlerle alınan enerjinin (kalori) 
harcanan enerjiden fazla olması ve fazla en-
erjinin vücutta yağ olarak depolanması (%20 
veya daha fazla) sonucu ortaya çıkan, yaşam 
kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkiley-
en bir hastalık olarak kabul edilmektedir. 
W.H.O.’nun tanımına göre obezite, sağlığı bo-
zacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesidir. Bu 
durum, ülkemiz de dahil olmak üzere bütün 
dünyada günümüz insanının en önemli prob-
lemlerinden birisi haline gelmiştir.  
Ülkemizde erkeklerin %21,5 i, kadınların % 
41’i obezdir. Obezite; Kalp-damar hastalıkları, 
tip II diyabet, romatoitartrit gibi kronik in-
flamatuvar hastalıklar açısından önemli bir 
risktir. MEB tarafından 25-26 Ağustos 2022 
tarihleri arasında yapılan çalıştay sonucunda 
"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" 
yürütülmesi için taslak eylem planı hazırlan-
mış olması sevindirici bir durumdur. Ayrıca 
ben de görev yaptığım Ahmet Keleşoğlu Eğit-
im Fakültesinde öğretmen adaylarına seçmeli 
olarak “Beslenme ve Sağlık Bilgisi” dersi ver-
mekteyim.   
Nimetler bize lezzet ve şükür için verilmiştir. 
Şükrün ölçüsü ise onları israf etmeden ihti-
yacımız nispetinde tüketmektir. Gönül ve ruh 
dünyamızın manevi mimarlarından olan Al-
varlı Efe hazretlerinin beslenme konusunda 
ifade ettiği “Az yiyenin hekimle, düz gidenin 
hakimle işi olmaz” sözü aynı zamanda Azeri 
atasözü olarak ta bilinmektedir.  
Selam ve sevgilerimle.

Prof. Dr.
Ali ALAŞ

Yazar

21
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rus mevkidaşı Şoygu'ya 
'tahıl sevkiyatı' telefonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşme-
sinde, tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda 
görüştü.

Rusya Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı 
askıya aldığını duyurdu
BM'den Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesi 
çağrısı
Tarım emtia fiyatları, Rusya'nın kararıyla sert yükseldi 
Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı 
görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda kriz-
inin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorun-

ların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren 
tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, 
çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tama-
men insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin 
askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin 
beklendiği" ifade edildi.

Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve in-
sani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yap-
maya devam edeceğini belirtti.
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BM'den Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 
Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya almasının "endişe verici" olduğunu belirterek, tedar-

ik hattının açık kalması çağrısında bulundu.

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklam-
ada, "Girişim ve uygulanmasıyla ilgili tüm endişeleri 
tüm taraflarla müzakereye hazırız."dedi.

Rusya, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı 
askıya aldığını duyurdu
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rus mevkidaşı Şoy-
gu'ya 'tahıl sevkiyatı' telefonu
Nakliye endüstrisi için para harcandığını ve milyon-
larca insan zorluklar yaşarken gıda dağıtımının ertel-
endiğini dile getiren Griffiths, "Türkiye'nin arabulucu, 
kolaylaştırıcı ve ev sahibi olarak kilit katkısına güven-
meye devam ediyoruz." diye konuştu.

Griffiths, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya 
almasının "endişe verici" olduğunu belirterek, tedarik 
hattının açık kalması çağrısı yaptı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koor-
dinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 
Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve 
Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesi
Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim’de, Ukrayna'nın, il-
hak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus 
savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini 
bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının 
kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belir-
tilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemi-
lerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan ko-
ridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı 
kaydedilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, Kiev'in "İngiliz uzmanların 
katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl kori-
dorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere 
karşı terör eylemi gerçekleştirdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak 
Rus tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin 
çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını 
askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

GÜNDEM
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                         KREMLİNİN KARA KUTUSU DMİTRİ PESKOV
                                         GERÇEK BİR TÜRK DOSTU

Bir Dünya Lideri olan Başkan Pu-
tin’in idari işler başkanı ve basın 
sözcüsü DMİTRİ PESKOV Mosk-
ova Devlet Üniversitesinde Türk 
Dili ve Edebiyatı eğitimini görmüş 
bir TÜRKÜLOG ve çevirmen olar-
ak; Ankara Rus Büyükelçiliğinde 
10 yılı aşkın bir sürede bir diplo-
mat olarak (1990-2000) ünlü bir 
Büyük Elçi olan Albert ÇERNİŞEV 
ile birlikte çalışmıştır.
Dünyanın en güzel kadınları ar-
asında yer alan kızı ELİZAVETA 
PESKOVA; Ankara doğumlu olup, 
ilk okula Ankara’da başlamıştır. 
Büyükelçi Albert ÇERNİŞEV ile 
bütün Türkiye’yi gezen PESK-
OV, Türkiye’yi daha üniversite 
sıralarında sevmeye başladığını 
belirtmekledir. Kendi arzusuyla 
Ankara’daki görevinden ayrıldık-
tan sonra da bir müddet ticarete 
heveslenen PESKOV; kısa süreli de 
olsa İstanbul-Moskova arasında ti-
caret yapmıştır.
Türkiye’nin Orta-Doğuda stratejik 
bir konumda olması, PESKOV’UN 
Türkiye ve Orta-Doğu ülkeleri 
hakkında politik tecrübe kazan-
ması gerek Türkçeyi çok iyi derece 
bilmesi gibi nedenlerden dolayı 
Moskova’nın dikkatini çekti.
Bir diplomatın oğlu olan PESK-
OV; 17.Ekim.1967 DE Mosk-
ova’da doğdu. 2012 yılından 
beri Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’in basın 
sözcülüğünü çok başarılı olarak 
yürütmekte basın sözcülüğünün 

daha ötesinde Moskova’nın poli-
tikalarının belirlenmesinde et-
kin fikirleriyle de yönlendiriciliği 
Kremlin tarafından dikkate alın-
maktadır.
DMİTRİ PESKOV; Kremlin adına 
dünyaya verdiği bütün mesajların-
da açık seçik Türkiye yanlısı bir tu-
tum izlemektedir. 
Geçtiğimiz hafta Yunanistan me-
dyasına verdiği bir demecinde 
Türkiye Cumhurbaşkanı Başkan 
Erdoğan’ın Putin gibi kararlı bir 
başkan olduğunu ve Moskova’nın 
da Ona güven duyduğunu Türk-
Yunan gerginliğimde arabuluc-
uluğa soyunabileceklerini ifade 
ederek Türkiye’nin yanında old-
uklarının imajını sergileyerek iki 
ülkenin bir an önce detant bir 
politika izlemelerini arzu etmekte 
olduklarını açıklamıştır. PESKOV; 
Böylece başta ABD olmak üzere 
Fransa ve İngiltere’nin Yunani-
stan yanlısı bir politika izleyen bu 
ülkelere karşı Rusya’nın da Türkiye 
yanlısı tavrını ortaya koymuş oldu.
Geçtiğimiz günlerde Moskova 
Kremlin sözcüsü DMİTRİ PESK-
OV; İZVESTİYA gazetesine ver-
diği bir mülakat da Rusya-Türkiye 
ilişkilerine dair pozitif anlamda 
değerlendirmelerde bulundu.

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Berkan YAŞAR

Yazar
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ekim 
ayını  Meme Kanseri Bilinçlendirme 
ve Farkındalık Ayı olarak ilan etmiştir. 
Biz de bu vesile ile yazımızda meme 
kanserine değindik.
Meme kanseri tüm dünyada ve de 
Türkiye de kadınlarda en sık görülen  
kanserdir( Sağlık Bakanlığı(S:B) halk 
sağlığı genel müdürlüğünün 2021 de 
yayınlanan 2017 yılına ait istatistiklerde 
) 1. Sırada erkeklerde  akciğer kanseri, 
kadınlarda ise meme kanseridir.
Meme kanseri oluşumunda birçok 
faktör vardır: Genetik faktörler(1. 
Derecede yakınlarında meme kanseri 
olması), sigara içilmesi, erken yaş da 
adet  döneminin başlanması ve geç 
yaş da menopoza girilmesi yani adet 
süresi ne kadar uzunsa risk o kadar 
artmaktadır. Yine şişmanlık bir risk-
tir. Meme kanserinde kişilerin kend-
ini iyi tanıması ve erken teşhis çok 
önemlidir. Öncelikle kişinin kendi 
kendini muayene etmesi gerekme-
ktedir. Memede şekil değişikliği, ele 
gelen sertlik, meme cildinde ve ucun-
da olan değişiklikler oldukça önem-
lidir. Bunun yanında doktor muaye-
nesi ve diğer görüntüleme yöntemleri 
teşhis de rol oynamaktadır. Genelde 
ülke ve kıtalara göre değişmekle bir-
likte 40 yaşından sonra mamografi, 
meme ultrasonu, magnetic resonance 
imaging (MRI=manyetik rezonans 
görüntüleme) dediğimiz görüntüleme-
ler önem taşımaktadır. 
Teşhis konulduğunda erken evre, 
bölgesinde yayılmış veya uzak metasta-
zları var mı? onlara bakılıp ona göre te-
davi şekilleri belirlenir. Genel manada 
meme kanseri tedavisinde 3 yöntem 
vardır. Cerrahi, radyoterapi (ışın teda-
visi) ve ilaç tedavisi. Bu tedavi şekilleri 
zaman zaman birbirlerini tamamlayıcı 
şekilde uygulanır. İlaç tedavileri içinde 
hormonoterapi, kemoterapi ve tar-
geted(halk deyimiyle akıllı ilaçlar) te-
daviler dediğimiz çeşitli sistemik tedavi 
türleri vardır. Eğer hastalık çok erken 
devrede ise genelde öncelikle cerrahi 
gündeme gelir. Cerrahinin tipini hasta 
cerrah ile ortak karar verir. Son yıllar-
da memenin tümünün alınması değil 
tümör olan bölgenin alınması daha ön 
plana çıkmıştır. Yine kanser hücreler-

inin ilk gittiği koltuk altı lenf bezlerin-
in örneklenmesi yapılmaktadır. Ondan 
sonra çıkacak patolojinin sonucuna 
göre sistemik tedaviler ve eğer meme 
tümden alınmamış ise radyoterapi 
gündeme gelmektedir.  Mevcut patoloji 
raporunun özellikleri yanında hastanın 
adet görüp görmemesi sistemik tedav-
inin türlerinin seçiminde etkili olmak-
tadır. Hormon reseptörleri pozitif ise 
sistemik tedaviye hormonal tedaviler 
eklenmektedir. Eğer bölgesinde iler-
lemiş bir kanser varsa öncelikle ilaç 
tedavisi verilip tümör küçültüldük-
ten sonra cerrahi veya bölgeye yöne-
lik(Lokal tedaviler) tedaviler yapılır. 
Eğer yaygın hastalıkta varsa sistemik 
tedavi ile başlanır. Artık tüm hastalar 
aynı şekilde tedavi edilmemektedir. Bir 
terzinin kişiye göre elbise dikmesi gibi 
doktorlarda hastaya göre tedavi şekill-
eri belirlemektedirler. Bunu yapark-
en hastaya ait özellikler ve kanserinin 
özellikleri düşünülmektedir. 
Tedavi ve takiplerde cerrah, radyasyon 
onkoloji uzmanı, tıbbi onkoloji uzman-
larının birlikte karar vermesi uygun-
dur. Bu kararlarda radyolog, nükleer 
tıp uzmanı, patoloji uzmanları da çok 
önemli rol almaktadırlar. Bizim multi-
disipliner yaklaşım dediğimiz birbirine 
bağımlı olan yukarıda bahsettiğimiz 
bölüm ve doktorlardır.
Kadınların kendi memelerini tanıma-
ları , herhangi bir değişiklikte dok-
toruyla paylaşmaları ve kontrollerini 
düzenli yaptırmalarını öneririm. Meme 
kanseri erken evre teşhis edildiğinde 
tamamen tedavi edilebilir. Bu neden-
le teşhis de geç kalmamaları ve kork-
mamaları büyük önem taşımaktadır. 
Meme kanseri çok az olmakla birlikte 
erkeklerde de görülmektedir. Erkekler-
in de bu konuda bilinçli olmalarında 
fayda vardır.
Sağlıklı günler dileğimle. 

KADINLARIN KORKULU RÜYASI:

Prof. Dr.
Necati ALKIŞ

Yazar
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Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma ve sorun-
ları çözme konusunda anlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve 
sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı 
Nikol Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesine paralel olarak dışişleri bakanları Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan 
da üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı 
Nikol Paşinyan, Soçi kentinde yaptığı üçlü görüşmenin ardından ortak bildiriyi kabul etti.

Kremlinin internet sayfasında yayımlanan bildiride, üç liderin 2020 ve 2021'de kabul edilen bildirilerin uygu-
lanması sürecini görüştüğü belirtilerek, "tarafların, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin kapsamlı şekilde nor-
malleştirilmesi, Güney Kafkasya'nın barış, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sağlan-
ması amacıyla tüm bu anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalma taahhütlerini yinelediği" kaydedildi.

Rus barış gücünün, bölgede güvenliğinin sağlanmasına önemli ölçüde katkısı ve bölgedeki durumu istikrara 
kavuşturma çabalarının önemi vurgulanan bildiride, "Güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinden kaçın-
ma, sorunları Birleşmiş Milletler Tüzüğü ile 1991 tarihli Almatı deklarasyonuna uygun olarak egemenlik, toprak 
bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması temelinde çözme konusunda anlaşmaya varıldı." 
ifadelerine yer verildi.
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Hızlı bir biçimde artan dünya nüfusu ile ikim 
değişikliğinin kendini hissettirmeye başladığı 
bu günlerde bazı ülkelerde gıda krizleri yaş-
anmaya başlamış olup son günlerde sık sık 
dünya gündeminde kendine yer bulmaya 
başlamıştır. Ülkelerin tarım ve tarımsal gıda 
üretim politikaları sadece ulusal değil aynı za-
manda uluslararası arenada da ilişkilerin be-
lirlemesinden önemli bir rol almaktadır. Diğer 
taraftan ortaya çıkan epidemi, pandemi veya 
insanların tedaviye ve ilaca ulaşım sıkıntıları 
gibi sağlık krizlerinin de görülme sıklıkları 
giderek artmaktadır. Bu anlamda yüzlerini bi-
yoteknolojiye çeviren ülkeler, yakın gelecekte 
diğer ülkelerden daha avantajlı bir konumda 
yer alacaklardır. Günden güne artan nüfusu 
beslemek için hem verimli hem de değişen 
iklim şartlarına hızlı bir şekilde uyum sağlaya-
bilecek bitkilerin, özellikle tahılların geliştiril-
mesi aynı zamanda biyoteknolojinin yardımı 
ile ilaç üretim maaliyetlerinin azaltılması, 
kişiye özel veya akıllı ilaç tedavilerinin yaygın-
laştırılması bilimin en önemli konularından 
birkaçı olacaktır. 
Bu yazımızda biyoteknolojinin tüm avan-
tajlarını göz önünde bulundurarak, mole-
küler biyoteknolojik metotlardan biri olan 
kloroplast transformasyon yöntemi ile gen 
aktarımından bahsedeceğiz. Bilindiği üzere 
bitki hücreleri, hayvan hücrelerinden farklı 
olarak hem mitokondri hem de kloroplast 
organellerini birlikte bulundururlar. Böylece 
bitkiler çekirdeklerindeki genetik kodlarının 
yanı sıra mitokondrilerinde de kloroplast-
larında da genetik bilgi taşımaktadır. Kloro-
plast transformasyon yöntemi ise istenilen 
özelikteki bitkilerin elde edilmesi için gerekli 
olan genetik kodun, hücre çekirdeği yerine 
kloroplast organeline aktarılmasını merkezine 
alan biyoteknolojik bir yaklaşımdır. 
Kloroplast transformasyon yöntemi diğer gen 
aktarım yöntemlerine kıyasla birçok avantaja 
sahiptir. Kloroplast organeli bitki hücreler-
inde sayıca fazla olduğu için aktarılan genin 
proteine dönüşme miktarı da bir o kadar fa-
zladır. Bir diğer avantajı ise aktarmak iste-
diğimiz genin kloroplast genomunun hangi 
bölgesine entegre olacağının önceden seçile-
biliyor olmasıdır. Kloroplastlar anasal kalıtım 
yoluyla nesilden nesile aktarıldıkları için bu 
yöntem ile aktarılan genlerin polen yoluyla 
başka bitkilere geçmeleri söz konusu değildir. 

Bu özelliği sayesinde aktarılan genlerin po-
len yoluyla başka bitkilere geçmesinin önüne 
geçilebilmektedir. Tüm bu özellikler ve daha 
fazlası kloroplast transformasyon yönteminin 
giderek birçok bitki türünde kullanılmasını 
sağlamıştır.
Günümüzde kloroplast transformasyon te-
knolojisi sadece bitkilere verim, dayanıklılık 
vb. özelliklerinin kazandırılması çalışma-
larında değil aynı zamanda ilaç sektörlerinde 
de kendine çeşitli kullanım alanları bulmak-
tadır. Bu teknoloji kullanılarak laboratuvar 
ortamında yapılan birçok çalışmada tütün 
bitkisinde insülin, AIDS, poliovirüs gibi 
hastalıklara karşı bu hastalıkların antijenleri 
üretilmiştir. Böylelikle üretim maliyeti yüksek 
olan ilaçların bitkiler tarafından üretilmesi 
hedeflenmiştir. 
Bitki ıslahında ağırlıklı olarak klasik bitki ıslah 
yöntemleri kullanılmaktadır. Bunun iki önemli 
sebebi bulunmaktadır. Bunlardan ilki; geliştir-
ilen yeni biyoteknolojik metotların çoğunun 
devletlere bağlı kamu veya özel kurumlar 
tarafından patent ile kullanımının kısıtlanmış 
olmasıdır. Bir diğer sebebi ise biyoteknolojinin 
öneminin ve getireceği kolaylıkların insanlara 
yeteri kadar anlatılamamasıdır. Tarımda kul-
lanılmak üzere istenilen özellikteki bitkiler-
in klasik bitki ıslah yöntemleri kullanılarak 
elde edilmesi için en azından 4-5 yıl gibi bir 
süre gerekmektedir. Örneğin şeker pancar-
ında bu süreç 9-10 yıla kadar çıkmaktadır. 
Bunun yanı sıra klasik ıslah çalışmalarındaki 
süreç uzun olduğu için yüksek insan gücü ve 
bütçeler gerektirir. Biyoteknolojik yöntemler 
kullanılarak istenilen özelliklerini taşıyan bit-
kilerin elde edilmesi için gereken süreç klasik 
yöntemlere kıyasla daha kısadır. Böylelikle ih-
tiyaç duyulan özellikteki bitkileri elde etmek, 
biyoteknolojik yöntemlerle daha isabetli ve 
hızlı şekilde mümkün olabilmektedir. 
Biyoteknolojinin kullanım alanlarının ve kul-
lanılan metotlarının daha iyi bir seviyeye gel-
ebilmesi için insanların bu konular hakkında 
bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Biyote-
knolojinin insanlara anlatılması, genç neslin 
bu alanlara yönlendirilmesi ve aynı zamanda 
desteklenmesinin günümüzde toplumların 
ilerleyebilmesi için ön koşullardan biri old-
uğunu unutmamak gerekir. 

Kloroplast Transformasyonu: Bitkilere Özgü
Yeni Nesil Bir Biyoteknolojik Yaklaşım

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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EĞİTİM VE DEMOKRASİ BİLİNCİ

Rusya, Çin ve ABD üç kutuplu dünyanın 
öncü ve örnek ülkeleridir. Dünya hari-
tasında hemen her renkten bir yer ve isim 
kapan her ülke ekonomi, eğitim, insan 
hakları ve adalet gibi insani konularda bu 
üç kutbun mahalle baskısına maruz kalır. 
1.4 milyar nüfusu ile Çin, egemen parti 
üyesi 90 milyon elitiste tüm imkânlarını 
açarken arta kalanlar, tekdüze köle/işçi 
olmanın dışında eğitimin sağlayacağı fır-
sat eşitliğinden de beklenen düzeyde yara-
rlanamaz. Ye’cuc-me’cuc kaotikliğindeki 
işçiler düşük ve sabit gelirli ücretli işçiler 
olarak doğar, sıradanlaşır yaşar ve ölür. 
Bu tür insanlar eğitimin ayırt edici (ala-
meti farika) özelliğini de keşfedemeden 
binlerce kat ve dikey sosyal katmanları 
aşamadan fasit yaşam çevrimi devam 
ettirirler. Bize yakın tarih ve coğrafi 
hemşerilik olarak daha bilindik gelen 
İkinci kutup Rusya ise çarlık, sosyalizm 
ve yeni kaotik düzeni  arasından fışkıran 
imtiyazlı sınıfına küresel ölçekte fırsatlar 
tanır. Eşitsizliği, geniş coğrafyanın ka-
deri olarak halkın üstüne ustalıkla ser-
piştirir. Son ve umut kapımız Amerika ise 
demokrasinin kalesi, hürriyetin tek tem-
silcisi olarak özgürlük, eşitlik ve fırsatlar 
kutbu olarak koltuğunu doldurur.
Üç kutuplu dünyanın eğitimde, ekono-
mide ve diğer sosyal ve beşeri alanlar-
da  fırsat eşitliğini en üst düzeyde sunan 
kutbu şüphesiz ABD veya onun temsil et-
tiği özgürlükçü ekoldür. Ülkemiz eğitim 
alanında özgürlükçü Batı ekolün takipçi-
sidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti yüz 
yıllık modern batı tipi eğitim modeli ile 
istisnasız her vatandaşına devlet eliyle 
eğitimde fırsat eşitliği sunar. Eğitimin 

ilk 12-15 yılını zorunlu yaparak toplum 
dinamiklerini “istendik” düzeye getirm-
eye çalışır. Zorunlu eğitimde %95 okul-
laşma düzeyinin yakalanması eğitimin 
toplumun hemen hemen her zerresine 
değdiğinin bir göstergesi ve kanıtıdır.
Özgürlükçü ülkelerde eğitimin eşit ve 
geniş tabanlı olarak toplumun her kat-
manına yayılması demokrasi kültürünün 
varlığına/gelişimine işaret eder. Bu 
sayede toplum/aklı, özgürlüğün temel 
değişkenleri olan ekonomi ve adalet gibi 
başat beşeri alanlarda özgüven hasıl 
ederek yoğuşur. Eğitimin hür ve fır-
sat eşitliği modeliyle teklifsiz (baskısız) 
gerçekleşmesi müteşebbis ruhunun 
gelişmesine ve kolektif ticari aklın yine 
geniş halk kitlelerinde ortaya çıkmasına 
kaynaklık teşkil eder. Sözün özü kim eğit-
imde derinleşmek isterse engellenmez, 
kim zengin olmak isterse durdurulmaz. 
Bu özgür ve adil yaşam biçimine ulaşmak 
“eğitimde özgür” olmanın bir sonucudur. 
Eğitim olması ile eğitimde özgür olma 
kavramları birbirinden farklı kavramlar 
olup toplumun daha doğrusu geniş halk 
kitlelerinin tercihini doğrudan etkiley-
en iki farklı kutuptur. En fazla üniversite 
mezunu veya en fazla bilimsel makale 
ile Çin, geniş halk kitlelerinin ekonomik 
özgürlük ihtiyacına yanıt vermez. Ha 
keza Rusya da öyledir. 

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Aslan GÜLCÜ

Yazar
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Tanımlamalardan hareketle Yapay Zekayı; 
insan zekasına özgü olan fonksiyonların (al-
gılama, öğrenme, ifade etme, fikir yürütme, 
hesaplama, iletişim kurma, sorun çözme, 
karar verme, harekete geçme gibi) yine insan 
tarafından geliştirilen bir sistem tarafından 
yerine getirilmesi şeklinde ifade etmek müm-
kündür. İnsan düşüncesine ait bu kavrayışlar 
makinalara uyarlanınca bu defa insanın fiziki 
gücüyle yapılamayacak büyüklükteki işler 
düşük maliyetle ve çok hızlı bir şekilde yer-
ine getirilmektedir.  Böyle olunca tüm dün-
ya ekonomilerinin rekabet şansı bu maliyet 
düşüklüğü ve hızlı çalışan sisteme sahip ol-
masıyla ilişkili olmaktadır.
Yapay zeka, bazı yazarların “2. makine çağı” 
dedikleri ve ilk kez Almanya’da Hannover 
Fuarı’nda gündeme getirilen “Endüstri 4,0 
veya Dördüncü Sanayi devrimi” sürecinin 
belirleyicisidir. Bu süreçte, fabrikalar akıllı 
fabrikalara dönüşmekte,  makinalar mak-
inalarla iletişim kurabilmekte, akıllı silahlar, 
insansız hava araçları, robotların terzi usulü 
çalıştığı imalathaneler, akıllı fabrikalar, canlı 
askerler yerine robot askerler, Apple’ın Siri’si 
türü bilgisayarla konuşmak gibi yapay zeka 
uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Kısacası, 
tüm fabrikayı veya üretim sürecini makinal-
ar yönetmeye başlamaktadır. Bu gelişme in-
sana olan gereksinimi azaltmakta ve işsizliği 
artırıcı etki yapabilmektedir. Ancak verimlilik 
artmaktadır. İşte bu dönemde işsiz kalmamak 
ve gelişmelere ayak uydurabilmek için “yeni-
lik” ve “icatçılık” ön plana çıkmaktadır. Yenilik 
ve icatçılığı gerçekleştirecek olan insan old-
uğu için de eğitim sisteminin ve yönteminin 
bu süreci ve geleceği kapsayacak bir felsefe ile 
dizayn edilmesi gerekmektedir.
Yapay zekanın hakim olduğu günümüz san-
ayileşme düzeyinde ülkelerin kalkınması artık 
otomobil, tekstil, petrol, televizyon ve benze-
ri gibi ürünleri üreterek değil, akla gelmey-
ecek yeni teknolojiler, icatlar ve yöntemler 
geliştirmekle sağlanabilecektir.
Bu ekonomik yapıda üretimin temel girdisi, 
“nitelikli birey”dir ve “bilgi ekonomisi üreti-
mi” söz konusudur. temel becerileri ise, te-
knoloji, bilişim ve iletişim teknolojileri, akıl, 
hayal gücü, merak, cesaret, uluslararasılaşma, 
markalaşma, icatçılık, liyakat ve benzeri ka-
vramlar ve uygulamalar bütünüdür. İşte yapay 
zekayı kullanarak bu tür mal ve hizmetleri 
üretenler öncü ülkeler olacaklar, diğerleri de 

onları ürettiklerini tüketmekle meşgul ülkeler 
konumunda olacaklardır. 
Yapılan araştırmalar, yapay zekanın dünya 
ekonomisi üzerinde önemli etki ve değişim-
lere sebep olacağını göstermektedir. Örneğin, 
PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından 
yapılan araştırmaya göre,  yapay zeka 2030 
yılına kadar küresel GSYH’nın %14 civarında 
(yani 15-16 trilyon dolar) artışına sebep ol-
acaktır. Accenture tarafından 12 gelişmiş ülke 
ekonomisi üzerine yapılan araştırmada da; 
2035 yılına kadar yapay zekanın yıllık küresel 
ekonomik büyüme oranlarını iki katına çıkara-
bileceği tahmin edilmektedir (https://www.
setav.org/turkiyede-yapay-zeka-ne-beklemeli-
yiz/). Yapay zekanın ekonomiler üzerinde 
beklenen bu güçlü etkileri,  değişik alanlar-
da geliştirilen teknolojilerin iç içe geçip kay-
naşması ve fiziksel, dijital ve biyolojik alanlar-
da karşılıklı etkileşim içinde daha önce hayal 
edilemediği hızda üretim sürecini etkileme-
sindendir. 
Sonuç itibarıyla yapay zekanın etkin kul-
lanıldığı ülke veya ekonomilerde şu avantajlar 
yakalanarak rekabet üstünlükleri elde edi-
lecektir. A) Askeri alanda insanlardan daha 
doğru ve hızlı karar verileceği için diğer dev-
letlere karşı üstünlük sağlanacaktır. B) Yapay 
Zeka uygulaması ile hem düşük maliyetli bir 
ordu oluşturulacaktır. Bu durum savunma 
sanayine giden kaynakların üretici yatırım 
alanlarında değerlendirilmesi fırsatı verece-
ktir. C)  Savaş ortamlarında robot askerler 
kullanılabileceği için düşüncenin sahibi olan 
“beşeri sermaye”nin yok olması önlenmiş 
olacaktır. D) Yapay zekaya dayalı üretilen 
ürünler yüksek katma değere sahip olduğu 
için dış ticaret açısından ülke lehine sonuçlar 
doğuracaktır. E) Ülkenin ekonomik büyüme-
sini hızlandıracaktır. F) Sağlık, eğitim, finans, 
iletişim ve diğer tüm sektörler açısından rek-
abet üstünlüğü sağlayarak toplumsal ilerlem-
eye katkı yapacaktır. G) ülkelerin dışa bağım-
lılığını azaltarak uluslararası gücünü artırıcı 
etki yapacaktır. Kısacası, yapay zeka  gelecekte 
gücünü ve etkisini daha da artırarak ülkelerin 
sosyo-ekonomik kalkınmalarının temel belir-
leyici donesi olacaktır. Bu sürece ayak uydura-
mayan veya toplumsal dönüşüm felsefesini 
buna göre organize edemeyen toplumlar ise 
yarışı kaybedeceklerdir. 

YAPAY ZEKA VE EKONOMİ

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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TAHRİP KOLAY, TAMİRSE ZORDUR

Bir evi yirmi adam yirmi günde ancak 
yapabilirken, bir adam bir günde yıkar. 
Çünkü bir şeyi yapmak ve tamir etmek 
zordur, ancak tahrip etmek ve bozmak son 
derece kolaydır. Çocuklar bile bir yap bozu 
bir araya getirmek için bir hayli uğraşır, 
zaman harcar, efor sarfeder ancak bozmak 
için bir ucundan kaldırmak ve silkelemek 
yeterlidir. Şehirler binbir güçlükle imar ve 
inşa edilir. Bu iş alt yapısı ile elektriği, suyu, 
yolu, köprüsü, ulaşımı, iletişimi, ısınması, 
barınması, okulu, hastahanesi, ibadetha-
nesi hatta mezarlığı ile çok uzun zaman 
alır. Bütün harcamalarla, emeklerle karşın, 
imar ve inşa edilen koca koca şehirlerin 
havadan, denizden ve karadan bombalan-
ması ile kısa sürede tahrip edildiğine şahit 
olmaktayız. 
Bugün Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de ve pek 
çok İslam Ülkelerinde şahit olduğumuz 
bu manzaraları, günümüzde halkının ek-
serisi Hristiyan olan Ukrayna’da da gördük 
ve görüyoruz. Bizim konu edindiğimiz 
husus şunlar haklı, şunlar haksız demek 
değildir. Konumuz tahripkarlığın ve yakıp 
yıkmanın ne derece kolay olduğunu ancak 
tekrar ihya ve tamir etmenin ne kadar zor 
olduğunu ifade etmektir. Binbir güçlükle 
ve onlarca senede yapılmış olan yollar, 
köprüler, tren yolları, hava alanları birkaç 
gün içinde nasıl da yok edildiğine şahit 
olduk. İşin bu maddi yönü, bir de insani 
yönü vardır ki, işin asıl tehlikeli ve sıkıntılı 
tarafı da odur. Silahsız ve aciz olan pek çok 
kadın, çocuk, yaşlı kimseler de bu tarzdaki 
saldırılarda hedef yapılmaktadırlar. Savaş 
hukukunu yazan insanların kendilerinin 
yazdıkları bu hukuku çiğnediklerini, in-
san haklarından dem vuranların menfaat-
leri söz konusu olduğunda hiç de insan 
hakkı tanımadıkları ortadadır. İnsanların 
eşitliğini ağızları ile söyleyenlerin, sığın-
macılar söz konusu olduğunda sarışın-
ları ve mavi gözlüleri kabul ettikleri, din 
ayrımı yaptıkları, siyahi ve esmer ise ve 
Müslüman ise bunları reddedip, ölüme 
sürüklediklerini bu dünya şaşkınlıkla izl-
edi ve izlemeye de devam ediyor.
Gençleri hakka ve hakikate sevk etmek için 
çok büyük gayret gerekir iken, onları nefsin 
esiri haline getirmek, düşünceden uzak-
laştırıp heva ve hevesinin peşinde koştura-
cak pek çok şerirler bulunmaktadır. Bun-
dan dolayıdır ki, dünyanın fani, ahiretin 
ise baki olduğunu, dünyanın kırılacak bir 
cam parçası gibi bulunduğunu, ahiretin ve 
ahirete yönelik işlerin baki elmaslar nevin-
de olduğunu pek çok kimse, bile bile terci-
hlerini dünyadan yana kullanmaktadır. Bu 

noktada İslam’ın iyiliği emir, kötülükten 
sakındırma prensibi devreye girmelidir. 
Uygun bir tarz içinde, karşıdakini rencide 
etmeden, yumuşak ve güzel söz ile iyiliğe 
davet etmek ve kötülükten uzaklaştırma-
ya çalışmak bizim görevimiz olmalıdır. Bu 
işi yılmadan bıkmadan, usanmadan Yüce 
Yaratıcı’nın bize verdiği bir görev olarak 
telakki ederek yerine getirmeliyiz. Şunu 
da çok iyi bilmek gerekir ki, bize düşen 
usulünce anlatmak ve sonucu Allah’a 
bırakmaktır. Zira insan kendi yapıp et-
tiklerinden, söylediklerinden sorumludur, 
asla hidayet vermek, insanların kalplerine 
hükmetmek selahiyetinde değildir.
Özellikle günümüzde devam etmekte olan 
eğitim sistemimiz gençleri tam bir çelişki-
ye sevketmektedir. Öyle ki, okudukları Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde yaratıcı 
olarak Allah’tan bahsedilirken, fen dersler-
inde genel anlamda yaratılışın, tesadüfe ve 
tabiata verildiği, kendiliğinden olduğu gibi 
tamamen akla ve mantığa uymayan çürük 
bir görüş öne çıkarılmaktadır. Bunun öğre-
tim hayatının ilk yıllarından lise son sını-
fa kadar tam on iki yıl devam ettirildiğini 
düşündüğümüzde öğrenci tam bir tenakuz 
içinde kalacak ve ister istemez bir iki 
kredilik derse mukabil, yoğun olarak oku-
tulan diğer derslerin etkisinde kalacaktır. 
Normalinde her bir fen ve sanat, ilim ve 
irfan, akıl ve mantık Allah’ın varlığını ve 
birliğini haykırır iken, uzun yıllar kasıtlı 
olarak evrim teorisi doğruluğu ispatlanmış 
bir kanun gibi sunulmuştur. 
Büyük tahribatlar karşısında Kur’ân-ı Ker-
im bine yakın âyetle akıl ve ilme teşvik 
etmiş ve aklın kullanılmasını istemiştir. 
Eğer bu talep ve ilahi emir yerine geti-
rilir ise, kainat kitabı doğru okunacak ve 
Allah’ın varlığı, birliği ve kutsi isim ve sı-
fatları öğrenilecek ve müstakim bir bakışa 
ve hayata sahip olunacaktır. Bunun bir 
sonucu olarak da kişiler tahrip etmekten 
uzak kalacaklardır. 
Aile hayatında, sosyal hayatta, iş hayatında, 
yönetimde, eğitim ve öğretimde tahripten 
uzak durmak ve dikkatli olmak icap eder. 
Hele hele kalplerin tahribi diğerlerine 
de benzemez. Kalbi bir anda kırmak son 
derece basit iken kırılan kalbin tamiri çok 
zordur, bazen de imkansızdır. Halk arasın-
da “Kalp kırmak Kâbe’yi yıkmak gibidir.” 
denilir ki gerçekten de çok doğrudur. 

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar
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Yıl 2023 67.Hükümet seçimleri

2023 seçimleri aslında Cumhuriyet tar-
ihimiz boyunca Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının pek
yabancı olmadığı dünyanın büyük bir kaos 
yaşadığı dönemde yapılacak. Bu ülkenin 
insanları kaotik ortamlarda yaşamayı ve 
bunları olabildiğince en medeni şekilde at-
latmayı başarmış dünyanın sayılı milletler-
indendir. Bütün dünyanın özellikle en yakın 
komşularının nefretle üstüne çullanıp yıktığı 
bir imparatorluktan kâbus dolu bir rüyadan 
uyanırcasına yeni Cumhuriyet kuracak kadar 
dirayetli inançlı yaşadığı toprakları canından 
çok seven insanlardan oluşur bu ülke. 
Irk,Dil,Din ayırmadan bir arada yaşarlar. 
Kültürleri farklı olabilir. İnançları farklı ola-
bilir. Gelenekleri farklı olabilir. Hatta bazen 
konuştukları lehçeleri farklıdır. Batısından 
Doğusuna aynı dil olmasına rağmen anlam-
adığınız kelimelerle karşılaşırsınız. Türki-
ye Cumhuriyeti tüm detayları ile karşısında 
saatlerce oturup
seyredeceğiniz ve her seferinde ayrı bir 
yorum yapacağınız tablo gibidir. Farklı ol-
mayan tek şey bu ülkede yaşayan tüm insan-
ların ülkesini kimsenin sevemeyeceği kadar 
sevmesi bağlı olmasıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK 
partiyi kurduğu günden itibaren 20 yıldır 
bu ülkeyi tüm gücüyle geç kalınmış bir 
çağdaşlığa güce kavuşturmak için çalışmıştır. 
Doğal olarak iyi işlerin yanında yanlış giden-
lerde vardır. Tarihte yanlışlıklar olmayan sis-
temler yanlış uygulamalar yapan devler yok 
mu? Uzun yolda araç kullanan sürücü bazen 
yola dalar hakimiyetini kaybedeceği anda 
tekrar aracı
kontrol etmek için refleks hareketle pani-
kleyebilir. Hükümetler ve liderler de aynı 
panikle hatalar yapabilir. Önemli olan bu 
paniklerin bedelini sürücüye güvenen yolcu-
larının ömür denilen zaman
diliminden ödememesi. Hayatta olan her 
insan en basit haliyle yaşam ihtiyaçlarını 
üzülmeden karşılayacak güven ortamı arar. 
Cumhurbaşkanının bu uzun yolda kendisine 
inanlarla yürümek istemesi en doğal hakkı 
olmakla beraber, inananların aldığı imtiya-
zlar tarafgirlik politikaları çok farklı bir im-
tiyazlı sınıf yaratmış
bulunuyor. İmtiyazlı bu sınıf her imkânın 
kendilerine ait olduğunu düşünerek daha çok 
talep eder hale gelmiş durumda. İşte burada 

ülkenin makûs talihinde hep var olan kutu-
plaşma başlıyor. Son zamanda
çok belirgin olan kutuplaşma seçimlere 
yansıdığı taktirde Cumhurbaşkanın tekrar 
seçilmesine rağmen AK partinin kaybedeceği 
kesindir. Sonuç bu olursa Türkiye Cumhuri-
yeti 20 yıl öncesinden daha büyük bir siyasi 
çıkmaza girer. Karar alıp uygulamaya mukte-
dir olamayan bir iktidar hükümeti, hüküme-
tin
kararlarını kabul etmeyen bir Cumhur-
başkanlığı tüm yönetimi kilitler.
Cumhurbaşkanı yeni kadrolar seçerken çok 
değer verdiği önemsediği atasözü “Dereyi 
geçerken at
değişmez “sözünün olumsuz tarafını da 
görmek zorunda! Yorgun at binicisinin dere-
de boğulmasına sebep olur. Panikle canını 
kurtarmak için binicisini sırtından atar. Ak 
parti kadrolarında hâkim olan
“kaybediyoruz” atmosferinin değişmesi için 
almaya doymamış artık sadece kendi ge-
leceğini düşünen
kişilerden arındırılması, şartları ne kadar 
zorlasa da elzem hale gelmiştir.
“Karnı Tok Olan Açın Halinden Anlamaz 
“AK parti kadrolarının içinde bulunduğu du-
rum budur.
Vatandaşların sesine kulak tıkayan kadro-
lar her şeyi nasıl olsa Sayın Cumhurbaşkanı 
halleder derse,
kişileri bizden değil diyerek dışlarsa 
toplumsal cepheleşme sessiz çığlıklarını 
sandıkta mağlubiyetin
çığlıklarına çevirir. Fakat görünen o ki Sayın 
Cumhurbaşkanın uyarıları da karnı tok 
kadrolarda karşılık
bulmuyor.
Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuri-
yeti’ni Otoban da tutarken kadroların ana 
yoldan çıkıp Toprak
yola girmesine izin vermemeli! Türkiye’nin 
ihtiyacı olan kalkınma güçlü iktidar güçlü 
muhalefettir!
Adalet Mülkün Temelidir!

Sayim YAĞAN
Yazar
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Şebnem
BURSALI

ATV Ankara
Temsilcisi

Yazar

Başlıkta İngilizce kelime kullanmak 
adetim değildir ama günün anlam 
ve önemine böylesine denk gelince 
TOGGether demek istedim. Togeth-
er İngilizcede 'birlikte' karşılığına 
geliyor. Benim başlıkta kullandığım 
kelimede orijinale büyük harflerle 
bir 'G' harfi daha eklediğimi farket-
mişsinizdir. Bir hedefe, bir ülküye in-
anmak kadar, birlikte inanmak, bir-
likte gayret etmek ve birlikte o hedefe 
yürümenin vücut bulduğu bir zaferi 
yaşadık çünkü iki gün önce. Cumar-
tesi günü Başkan Erdoğan ve pek çok 
muhalefet lideri, protokol ile birlikte 
gençlerin de katılımıyla görkemli bir 
açılışta, Türkiye'nin ilk yerli ve milli 
otomobili TOGG'u banttan indiril-
di. Tam altmış bir yıllık bir rüyanın 
gerçek olduğuna tanıklık ettik o gün. 
Son yirmi yılda tanıklık ettiğimiz, 
birlikte yaşadığımız başka pek çok 
rüyanın gerçek olduğu gibi, Türki-
ye'nin gurur projelerinden biri daha 
artık hayata geçti.
Bizim kuşaktan olanlar daha iyi 
hatırlayacaktır. Çocukluğumuzda il-
kokulda "Yerli Malı" haftası düzenle-
nirdi. Günlük hayatta kullandığımız 
ürünlerde yerli malının önemi ve 
yerlinin yanında milli olanın kıym-
eti anlatılır ve örneklerle bizlere bu 
duygu aşılanırdı. Kendi yaşamım-
dan örnekle, 30'lu yaşlarımdan 
bugüne kadar son yaşadıklarım, 
çocukluğumda bir duygu olarak 
verilen ama ilk gençlik yıllarımda 
ütopya olarak hissettiğim yerli ve 
milli duygusunun son 20 yılda tek 
tek gerçekleştiğine tanık olmanın 
gururunu yaşattı, yaşatıyor de-
falarca. Cuma günü Ankara Arena 
Spor Salonu'nda Başkan Erdoğan'ın 
"Türkiye Yüzyılı" olarak lanse ettiği 
muhteşem kavramın, Cumhuriye-

tin ikinci yüzyılında en doğru, en 
gösterişli ve en anlamlı başlangıcı 
oldu Gemlik'teki TOGG Töreni. 100. 
yıla bir kala en büyük bayramımız 
Cumhuriyet'in en hakiki kutlaması, 
yarım yüz yıldan daha uzun süre 
sadece hayalde kalan bir hedefin 
gerçekleştiğinin görülmesi olabilirdi 
ancak.
Hiçbir hikayenin yarım kalmadığını 
bilecek yaştayız artık. Hikaye iyi ya 
da kötü, olumlu ya da olumsuz ama 
illa ki biter. Bu milletin boğazında 
düğümlenen çok nefesi, kursağında 
kalan çok lokması, pek çok hikay-
esi hep kötü bitti uzun yıllar. Ama 
çok şükür ki son yirmi yıldır sonu 
hep güzel biten hikayeler yaşıyoruz. 
Rakamlar ya da örneklerle sizleri 
boğmak istemem ama bugün so-
syal, siyasal, ekonomik, diploma-
tik anlamda, hem bireysel hem de 
devlet-millet olarak başımız dik. 
Göğsümüzü kabartan onlarca seb-
ep var. Oyun kuran, gerektiğinde 
kurulan oyunu bozabilen güçlü ve 
büyük Türkiye'nin bir ferdi olar-
ak Atatürk'ün hedeflediği ilkeler 
doğrultusunda hiç durmadan iler-
liyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün 
hediye ettiği Cumhuriyet'in ikin-
ci yüzyılında Türkiye Yüzyılı diye 
boşuna demedik. Daha güçlü bir 
Türkiye'nin inşasında Başkan Er-
doğan ortaya bir toplumsal sözleşme 
koydu ve bu sözleşmenin sayfaları, 
bu milletin her ferdinin hayalleri 
ve hedefleri ile doldurulacak yeni 
yüzyılda. Sadece sayfalar dolmay-
acak. Bu sayfalarda yer alan bütün 
hayaller, dün olduğu gibi bugünden 
sonra da tek tek hayata geçirilecek. 
Bir ve birlikte olduğumuz sürece bizi 
durdurabilene aşk olsun.

TOGGether 
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Yanlış Hesap Bağdat’tan Döner

Global ekonomik, öğretilerin, teorilerin 
çöktüğü bilinen yöntemlerin dünyanın en 
güçlü ekonomilerinde uzun yıllara dayan-
acak telafi çalışmalarına girildiği çağdayız. 
Bilinen yöntemlerle boşa çıkan tedbirler. 
Ekonomik hayat denilince akla gelen ilk 
unsur paranın bulunuşundan bugüne gel-
en ticari hayat. Daha önceleri mevcut olan 
takas sistemi. Geldiğimiz duruma bakılınca 
ülkeler tekrar takas ekonomisini denemeye 
çalışıyor. Kâğıt üzerine basılan rakamsal 
değerler alışverişte yerini kredi kartlarının 
ödeme sistemlerinde dijital sayısal değer-
lere bıraktı. Dünya üzerinde olmayan bir 
para miktarı ile alışveriş yapıyoruz. Ka-
trilyonlarla ifade edilen parasal miktarı 
devletler fiziki olarakbasmaya kalksa ne 
zaman yeter ne de gerekli olan özel üretim 
kâğıt denilen malzeme. Bankadan 100 mi-
lyar çekmeye kalksanız hesabınızda olsa 
dahi fiziki olarak size ödeyemezler. Her şey 
dijital hesaplarda sayısal olarak mevcut. 
Sistemlerin güvenilirliği ayrı bir konu.
Aslında sistemi kuranların asıl amacı buy-
du. Olmayan bir maddi değer yaratıp glob-
al ticareti kullanarak toplumları küresel 
bazda borçlu kılmak. İnsanlar kendilerine 
verilen kredi kartları ile hayatları boyun-
ca sahip olamayacakları paraları harcıyor. 
Borçlu doğup borçlu ölüyorlar. Ödeyem-
ediklerinde icra ile mallarına el konuy-
or. Doğal olarak yaşamak için tekrar bir 
şekilde bu malları edinmeye çalışıyorlar. 
Nihayetinde kaybettikleri malları üreten 
fabrikalar devamlı çalışıyor. Vatandaşlar-
da zengin daha zengin oluyor diye boşuna 
söyleniyor. Çünkü zengin eden yine ken-
disi bilinçsiz tatminsiz alışveriş arzuları. 
Tüketim ekonomisi kişiyi özendirme poli-
tikası ile pompalanır.
Sonra da devletinizi suçlarsınız ekonomi 
kötü diye. Hayat pahalılığı ne sebep-
le ortaya çıkar? İhtiyaç olmadığı halde 
sırf siz istediğiniz için tüketim alışverişi 
yaptığınız için arz talep dengesi üretim 
aleyhine değişir. Tüketime yetişemeyen 
üretim malları hak ettikleri fiyatın üzer-
inde satılmaya başlar.Ülkemizde örnekleri 
gıdadan başlayıp tüm ürünlere yayılarak 
kendini gösterir. Her yıl çöpe atılan ekmek 

Afrika’da bir devletin yıllık ihtiyacı kadar. 
Buz dolaplarından çürüdüğü için atılan 
meyve sebzenin rakamları üretilenden 
fazla olduğu için pahalılık denilen şey 
karşımıza çıkıyor. Dünyada en çok cep 
telefonu satılan ülke Türkiye ortalama her 
yıl yeni bir cep telefonu satın alınıyor.
Netice olarak hayatı pahalı yapan yine in-
sanların global tüketim heveslendirme 
tuzağına düşmesi. Şirketler gelişen te-
knoloji ile kişilerin ne tüketeceğini algo-
ritmik olarak belirliyor. Kişilere tercih ta-
lep alışkanlıklarına göre reklam sunuyor 
kişinin tüketimini sağlıyor. Kısaca tüketim 
isteklerinize bir müddet sonra siz karar 
vermiyorsunuz. Şirketler sizin önünüze 
alışkanlıklarınızı reklam olarak getirip 
sizi yönlendiriyor. İhtiyacınız olmayan 
birçok ürünü bu şekilde satın alıyorsunuz. 
Pandemi ile internetten sipariş bu sistemi 
tavan yaptırdı. Hiç düşündünüz mü? in-
ternette sadece mevcut ürünleriseçtiğinizi! 
Satılanlar arasından seçim yapmak zorun-
dasınız. Kendinizi ne kadar özgür hisset-
seniz de aslında özgür değilsiniz. Sistemin 
asıl amacı toplumları evlerinde kontrol et-
mek. Son zamanda kaç mağaza gezdiniz? 
Kaç ürünü dokunarak bakarak aldınız?
Bu nedenle en ufak olayda toplumlar 
sokaklarda patlama yaşıyor. Binlerce yıldır 
insanlar gelişerek serbestçe dolaşım ve 
alışveriş özgürlüğü kazandı. Oysa şimdi 
her şey ayağınıza geliyor. Kapalı alanlar-
da dijital hapishanelere dönüşen yaşam 
modeli ruhları eziyor. Ekonomik özgürlük 
kişisel gelişimi destekler, sistem kişiyi izole 
ediyor. Mevcut durumdan şikâyet etmek 
yerine iç hesaplaşma yapmamız gerekiyor. 
Devletler ekonomiyi belirlerken vatandaş 
kendisine aklı selim ile yön göstermezse 
yanlış ekonomiden yöneticiler sorumlu 
olmaz. Mevcut olan her şeye katlanmak 
sabır değil aslında suçlu olduğumuzun 
kanıtıdır. Ekonomik özgürlük önce kendi 
maddi hayatımıza disiplin getirmekle olur. 
Ata sözü boşuna değil!” Ayağını Yorganına 
Göre Uzat “

Armağan DÜZGİT
Yazar
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SU KAYIPLARI İLE MÜCADELEDE ÖLÇÜMLEMENİN ÖNEMİ

Su; yaşantımızın ve küresel ekosistemin 
vazgeçilmez bir parçası olarak önemini 
her geçen gün artırmakta, iklim değişi-
mi, kirlenme ve nüfus artışı ile giderek 
de kıt bir kaynak haline gelmektedir. 
Ülkeler gelecek nesillerine sağlıklı ve 
yeterli su bırakabilmek için tatlı su kay-
naklarını çok iyi korumak ve akıllıca 
kullanmak zorundadırlar. 

Bilindiği üzere suyun iletimi ve dağıtımı 
sırasında su miktarının bir bölümü 
çeşitli sebeplerle kaybolmaktadır. Bu 
kayıp bizim ülkemizde %40 civarında 
olup bazı gelişmiş ülkelerde ki %8-24 
arası oranla kıyaslama yapıldığında çok 
fazla olduğu görülmektedir. 

Bundan dolayı su temini ile uğraşan 
idareler su kayıpları ile mücadelenin 
önemini her geçen gün daha da hisset-
mektedirler. Bu konuya merkezi idare 
de el atmak zorunda kalmış, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığınca su kayıpları 
ile mücadele kapsamında hazırlanan 
“İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistem-
lerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yö-
netmeliği” 08.05.2014 tarih ve 28994 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Su kayıplarını azaltma idarelerin şe-
bekeyi kullanma ve şebekeye hakim 
olma yetenekleriyle orantılıdır. Ancak 
büyükşehirler gibi binlerce kilometre 
şebeke ile bina/ev bağlantılarından 
oluşan ağ sisteminde su kayıplarının 
tespiti kolay olmamakla birlikte 
çözümsüz de değildir.

Söz konusu yönetmelik ile su  kay-
naklarının korunması ve verimliliğin 
arttırılması doğrultusunda, içme-kull-
anma suyunun etkin kullanılması ve is-
rafının önlenmesi için içme-kullanma 
suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki 

su kayıplarının kontrolüne ilişkin usul 
ve esasların düzenlenmesi amaçlanmış, 
içme-kullanma suyu temini ve dağıtım 
sistemleri bir yönetim olarak ele alınar-
ak su kayıplarının azaltılmasına yöne-
lik ilke ve öneriler getirmiştir. 

Bu kapsamda yönetmeliğin 5 nci mad-
de düzenlemesinde; içme-kullanma 
suyu temin ve dağıtım sistemlerinin 
yönetimine ilişkin ilkeler getirilerek; 

a) Su kaynağından temin edilen ve 
içme-kullanma suyu sistemine ver-
ilen su hacminin ve debisinin her bina 
bağlantısında uygun cihazlar ile sürekli 
ölçülmesi,
b) İçme-kullanma suyu sistemindeki 
kritik noktalarda su basıncının sürekli 
ölçülmesi ve izlenmesi,
c) İçme-kullanma suyu temin ve 
dağıtım sistemi planlarının sayısal-
laştırılması ve CBS veri tabanının 
oluşturulması,
ç) İdarelerce uygun izleme sistemlerin-
in (SCADA vb.) kurulması,
d) Sistemde ana basınç bölgesi ve alt 
bölgelerin oluşturulması,
esasları belirtilmiştir. 
Yönetmeliğin amir hükmü in-
celendiğinde ölçme, izleme, veri tabanı 
oluşturma gibi içinde sayısal değerleri 
barındıran çalışmalara yer verildiğini 
görmekteyiz. Bu durum bize şunu 
göstermektedir, elimizde yeterli veri ol-
madan su kaybı ile etkin bir mücadele 
yürütülemez. 
Çünkü ölçemediğimizi bilemeyiz, bile-
mediğimizi de yönetemeyiz. 
Kaldı ki su kaybı ile etkin mücadele 
için sürekli ölçümleme yapmak verileri 
güncellemek gerekir. 

Devamı simgedergi.com'da...

Sezgin ERÖZBAĞ
Ekonomist,
İç Denetçi

Yazar
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BEKİR ÖZER
Yazar

Yine acı.
Yine ölüm.
Yine katran karası kömür ocağı...

Amasra kömür ocağında çalışan 
işçilerimiz bir ay çalışıp bir 
günde çıkardıkları kömürü satın 
alamıyorlardı.

Fakirlerdi.
Fukaralardı...

Yerin üstü açlık.
Yerin altı ölüm...

2014 yılı.
Soma’da grizu patlaması oldu 301 
işçimiz hayatını kaybetti.

2022 yılı.
Bartın Amasra’da yine grizu 
patlaması oldu 41 işçimiz hayatını 
kaybetti.

Candı.
Hayattı.
Bağırıp dizine vuran eş. 
Yetim kalan yavrulardı bunlar...

Yapılacak işlem zor muydu?
Sadece tedbir ve önlem alınacaktı.

Sayıştay 2019 yılında bu tehlikeyi 
görüp bir raporla, “Amasra 
kömür madeni yataklarında 
300-350 metre derinliklere 
gittiğinden kömürün içindeki 
gaz miktarlarının, ocakta patlama 
riskini artırdığını” bildirmişti.  

>>Ocak içinde gaz oranı sınır 
değere ulaşınca sesli ikaz sistemi...

>>Gaz kaçamağı ihmali olan 
bölgede çalışanların korunması 
için güvenlik planı...

>>Grizu patladığında yangının 
yayılmasına karşı geliştirilmiş 
yeni teknolojik önlem alınması, 

gerekecekti.

Alınsaydı...

Muhtemelen katran karası ölümler 
olmayacak, fıtrat veya kader 
denmeyecekti. 

Değildi zaten.
Bilimsel önlemdi...

Gelişmiş Almanya gibi ülkelerde 50 
yıldır böyle bir felaket yaşanmadı 
ve bu ülkelerde işletilen maden 
ocakları örnek alınıp, ATEX 
Yönetmeliği uyum teknolojisine 
uyum sağlansaydı bu acılar 
olmayacaktı.

Kimse kıvranmasın.
Türkiye’ye düşen acıdır bu...

Adaletle bugün olmazsa yarın, 
yarın olmazsa öbür gün, kim olursa 
olsun yakasına uzanır...

Hayat ağacı.
Hayat duvarı.
Yıkıldı!..

   

HAYAT DUVARI...
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Aristoteles’e göre insan sosyal bir canlıdır. 
Topluluklar içinde yaşamaya ve kendi 
türü ile iletişim içinde olmaya mecburdur. 
Bu bilgiler ışığında sosyal medya insanlar 
için elbette büyük bir kazanım olmuştur. 
Ancak gençlerimiz için aynı etkiyi yarat-
tığını söylemek oldukça zor. Sosyal me-
dya, gelişim çağlarındaki gençlerimizin 
ruh sağlıkları üzerinde tehdit oluşturmak-
la birlikte düşünce ve fikirlerinde de ciddi 
bir deformasyona sebep olmaktadır.
Sosyal medya, gençlik döngüsünde önem-
li bir yer oynamaktadır. Yapılan araştır-
malara göre özellikle Türk gençliği sosyal 
medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. 
Bunun en büyük nedeni ise internete 
erişimin önünde bir kısıt olmaması ve 
ekonomik anlamda uygun olmasıdır. Türk 
gençliğinin eğilimlerini tespit edebilmek 
adına sosyal medya önemli bir ölçüttür. 
Onları tanımak, ilgi alanlarını keşfetmek 
ve en önemlisi onlarla yakın ilişkiler kura-
bilmek için sosyal medyanın her alanına 
vakıf olmak gerekiyor. 
Gençlerimizin tabiri caizse bir tuşa ba-
sarak her türlü bilgiye ulaştıkları, hayat-
larının her anını paylaştıkları, fikirlerini 
beyan ettikleri ve başka insanlarla iletişim 
halinde olukları birçok sanal platform bu-
lunmaktır. Ancak bu platformların güve-
nirliliği konusunda tartışılması gereken 
noktalar vardır. Bilgi kirliliğinin uç nok-
talara ulaştığı günümüzde gençlerimizi bu 
kirlilikten korumak neredeyse imkânsız 
hale gelmiştir. Henüz kendi iç dünyasın-
da fikir ve düşünce birliğine varamayan 
gençlerimizin sosyal medya yüzünden zi-
hinleri epeyce karışmaktadır. Bir gencin 
başkalarının tahakkümü altına girm-
esi, olgunlaşmayan düşünce yapısının 
yozlaşması ve kendine yabancılaşması 
sosyal medya yüzünden kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Bunun yanı sıra gelişim 

çağındaki gençlerimiz sanal platformlar-
da akran zorbalığına maruz kalmaktadır. 
Sosyal medya sayfalarına filtre uygulansa 
bile gençlerin fiziksel ve ruhsal açıdan 
şiddete uğramasının önü kesilememe-
ktedir. Özellikle kız çocuklarında daha 
sık görülen kendi bedenini bir başkasıy-
la kıyaslama durumu gençler için büyük 
yıkımlara sebep olmaktadır. Çok erken 
yaşlara kadar inen estetik operasyonlar ise 
bunun en büyük kanıtıdır. Eleştiri sınır-
larının çok esnek olduğu sosyal medyada 
maalesef gençlerimiz bu yüzden hayat-
larının en ışıltılı çağlarında karanlığa hap-
solmaktadır. Paylaştıkları bir an başkala-
rı için alay konusu oluyorken ve fikirleri 
yüzünden aşağılanıyorken bu gençlerin 
en üretken çağlarında kendi içlerine kap-
anması kaçınılma hale gelmiştir. Kaldı 
ki alanında uzman doktor ve psikologlar 
bu durumun gençler açısından çok daha 
kötüye gideceğini vurgulamaktadırlar. 
Sosyal medyanın elbette gençler üzerinde 
olumlu etkileri de mevcuttur. Öğrencilik 
hayatlarında en büyük yardımcıları olan 
sosyal medya onlara büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır. Ancak sosyal medyanın 
gençler üzerindeki yarar ve zararlarını 
bir terazide tartacak olursak zararları 
çok daha ağır basacaktır. Yarınımız olan 
gençlerimiz çok tehlikeli bir kıskacın 
içindedir. Bizlere düşen ise yürüdükleri 
yolda ellerini hiç bırakmamak ve her zam-
an güvende olduklarını hissettirmektir. 

SOSYAL MEDYA’NIN GENÇLER
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Aslıhan DEMİR
Yazar
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Başta ABD olmak üzere Batı’da, Uzak Doğu'da,
Avrupa'da bizim söylemlerimizi destekleyecek o kadar çok literatür var ki maalesef bunlar 

dünyanın egemen güçleri tarafından uygulanmaması için baskılanan bir alan” dedi.

AB ve ABD, elektrikli otomobil anlaşmazlığında 
çözüm arıyor

AB üyesi ülkelerin ticaret bakanları, Çekya'nın başkenti 
Prag'da bir araya geldi.
Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Dönem 
Başkanı, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, 
"Uluslararası ticaret zor durumda." dedi.
Sikela, küresel piyasaların Kovid-19 salgını sonrası 
toparlanmaya başlamışken Rusya-Ukrayna savaşının 
başladığını anımsattı.
Savaşın enerji kriziyle birlikte ciddi sosyal ve ekonomik 
sonuçlar doğurduğuna işaret eden Sikela, mal ve hiz-
met ticaretinde yeni pazarlar bulmamanın çok önemli 
bir hal aldığını söyledi.
Sikela, "AB'nin güvenilir ve benzer değerleri paylaşan 
ortaklarla ticaret bağlarını güçlendirmesi gerekiyor." 
diye konuştu.
Toplantının bir kısmına ABD Ticaret Temsilcisi Kath-
erine Tai'nin de katıldığına dikkati çeken Sikela, "AB ve 
ABD arasında ticaret bağları çok önemli. Bunu derin-
leştirmeye ve iş birliğine odaklanmalıyız." ifadesini kul-
landı.
Sikela, ABD'nin enfasyonu düşürme yasası hakkında, 
"Beklentimiz, AB ülkelerine bu yasa konusunda muafi-

yet uygulanması." dedi.
Kanada ve Meksika muaf
ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yasa konusunda muafi-
yet tanıdığını ansımatan Sikela, AB ve ABD tarafının bu 
konuda çözüm bulmak için görüşmeleri sürdürdüğünü 
kaydetti.
AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis 
Dombrovskis de ABD'deki enflasyonu düşürme yas-
asının pek çok üye ülke ve şirketi kaygılandırdığını if-
ade etti.
"ABD ile ticari ilişkiler stratejik öneme sahip" diyen 
Dombrovskis, özellikle otomotiv, batarya ve enerji sek-
törlerinin ABD'deki yasadan kaygı duyduğunu söyledi.
Dombrovskis, bu sorunu çözüme kavuşturmak için bir 
görev gücü kurduklarını anımsatarak, "Burada çözüm 
bulmayı amaçlıyoruz. Bu aşamada konuyu müzakere 
yoluyla çözmeye odaklanıyoruz." dedi.

"Uygun çözüm, AB'nin de Kanada ve Meksika gibi 
bu yasadan muaf tutulmasıdır" diyen Dombrovskis, 
müzakerelere yoğunlaşacaklarını vurguladı.
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Türk Tıp Dünyası Kurultayında Türkiye'nin sağlık
turizmi markası tanıtılacak

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türk 
Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı Türkiye'nin ev sa-
hipliğinde İstanbul Hilton Bosphorus Otel'de Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 8.Türk Tıp 
Dünyası Kurultayı düzenlenecek.

Kurultayda Türkiye’nin uluslararası sağlık turizminde 
çatı markasının tanıtımı yapılacak.

Sağlık turizmi markasının oluşturulmasıyla, "Türki-
ye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin nitelikli 
sağlık hizmetlerinin dünyaya tanıtılması ve bu alandaki 
pazar payının arttırılması sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri 
Anonim Şirketi (USHAŞ) tarafından hazırlanan marka 
ve proje kapsamında, uluslararası hastaların sağlık hiz-
metlerine ulaşmasının kolaylaştırılması ve hizmetlerin 
standardizasyonunun sağlanması hedefleniyor.

Türk Tıp Dünyası Kurultayları 8 senedir düzenleniyor
Türk Tıp Dünyası Kurultayları, her yıl yurt dışında ve 
Türkiye'de yaşayan Türk tıp bilim insanlarını bir araya 
getiriyor.

8. Türk Tıp Kurultayı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-
ca'nın yanı sıra Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Ka-
zakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık bakanları da 
yer alacak.

Kurultay kapsamında Tıp Tarihine ve Ortak Geçmişe 
Vefa Ödülleri, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik 
Ödülleri ile bu yıl ilk kez verilecek TÜSEB Özel Ödülü 
sahiplerini bulacak.

Kazananlara ödüllerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende takdim 
edilmesi bekleniyor.

Dünyanın prestijli tıp dergilerinden Lancet'te Kovid-19'un kökenine ilişkin yayımlanan makale, salgının 
ortaya çıkma nedenlerine ilişkin tartışmaları yeniden başlattı.
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Hayatımıza sosyal medyanın girme-
si ile birlikte sanal âlemde Amerika,  
Avrupa, Asya ve hatta Afrika’dan in-
sanlar ile çok kolay iletişim kurabili-
yoruz ama hemen yanımızdaki ark-
adaşlarımız ile yüz yüze bir iletişim 
yapmaktan kaçınıyoruz.
  Amerikalılar ile beraber Bosna 
Hersek’te yakın çalışmış ve maddi 
değerlerin insan hayatından daha 
önemli olduğuna bizzat Ameri-
ka’da şahit olmuş bir Türk olarak 
Amerikalıların yaptığı bir araştırma   
beni çok şaşırtmıştır  ve bu araştır-
manın sonucu beni halen derinden 
düşündürmektedir.  
   Bir yarısı Harvard Üniversitesi 
mezunu, diğer yarısı Boston’un en 
yoksul mahallerinde yaşayan 750 
gence 18 yaşında sormuşlar.
’’Hayatta seni en mutlu kılacak şey 
nedir.?’’
   Çoğunluk aynı cevabı vermiş;
  ‘’Zenginlik ve Şöhret’’
  Aynı gençlere 70-80 yaşlarına ge-
lince hayatlarının son evresinde on-
ları en mutlu eden şeyin ne olduğu 
tekrar sorulmuş. 
   Onları en mutlu eden şey;
   ‘’Sosyal İlişkiler’’   
    Açıklamak gerekirse; bu 750 
kişinin içinde mutlu ve sağlıklı olan 
kişilerin, etrafında dostları, akra-
baları, komşularıyla, kısacası sev-
gi ile çevrili olanlar olduğu tespit 
edilmiş. 
   Kısacası 70-80 yaşlarında iken 
zenginlik ve ünlü olmak ile mut-
lu olmak arasında bir ilişki 
kuramamışlar. İster Harvard me-
zunu olsun, ister yoksul bir ailenin 
çocuğu fark etmemiş.
   Onları en mutlu eden şey;
    “Sanal olmayan gerçek arkadaşlar, 
dostlar, komşular, akrabalar ve 
çevrelerindeki sevgi dolu insanlar 
olmuş.”   
   Bu tespit insanlık değerlerinin 
çöküş ve maddi değerlerin zirve 
yaptığı bir devlet olan Amerika’da 

bir Psikiyatr olan Robert Walding-
er’ in tam 75 yıl sürmüş ve tam 750 
kişinin takip edilmesi sonucu oluşan 
raporun sonucudur.
   Peki bu rapor sonucu biz Türk 
Milletine ve Türk Devletine ne der-
sler veriyor?
   Bizler Türk Milleti olarak mutlu 
olmak istiyorsak tarihten gelen öz 
kültürel değerlerimizin temeli olan 
insana geçmişte olduğu gibi her 
zaman sahip çıkmalıyız.
  Annelerimizi, babalarımızı, eşler-
imizi, çocuklarımızı, kardeşlerimi-
zi, arkadaşlarımızı, komşularımızı, 
akrabalarımızı ve birbirimizi asla 
ihmal etmemeliyiz.
  Onlarla sanal değil yüz yüze ilişki 
kurmalıyız. Onları ellerinden biz-
zat tutarak mutlu etmeliyiz, onların 
gözlerinin içine bakarak gönüllerini 
almalı, dinlemeli ve her daim yan-
larında olduğumuzu onlara bizzat 
yanlarında bulunarak hissettirmel-
iyiz.
  İşte o zaman sevgi ve saygı ile kol 
kola girerek tüm sorunlarımızı çö-
zebilir ve dünyanın en mutlu ve 
huzurlu milletlerinden biri olabili-
riz.
 İşte o zaman birimizin akıl ve 
gönüllerinde ortak ülküyü oluştu-
rabilir ve geçmişte atalarımızın kur-
duğu devletlerde olduğu gibi yine 
dünyanın en güçlü ve başarılı dev-
letlerinden biri olabiliriz.

BİZİM KAYIP ETMEYE BAŞLADIĞIMIZ MUTLULUK ve
BİRLİK YOLUNU AMERİKALILAR TESPİT ETMİŞ

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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Mustafa AĞFINDIK

Gaziantep İl Temsilcisi
Yazarı
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Mezopotamya'da yazının kökenleri
(Yazının doğuşu)

Her insan topluluğunun, insanlığın doğuştan gel-

en ve belirleyici bir koşulu olarak kabul edilen bir 
özelliği olan bir dili vardır. Bununla birlikte, yazı 
sistemlerinin gelişimi ve geleneksel sözlü iletişim 
sistemlerinin yerini kısmen alması, düzensiz, 
düzensiz ve yavaş olduğunu kanıtlamaktadır. Bir 
kez kurulduktan sonra, yazı sistemleri bir bütün 
olarak konuşulan muadillerinden daha yavaş 
değişir ve genellikle artık konuşulan dilde var ol-
mayan özellikleri ve ifadeleri korur. 3300 M.Ö. 
Sümerler, kil tabletlerdeki işaretleri izlemek için 
keskinleştirilmiş kamışlar (calamas) kullandılar. O 
tarihten bu yana insanlığın seyri değişti. Bu bağlam-
da, sözde ön-yazmada yazının gelişimi hakkındaki 
teorisini kanıtlamak için 20 yıldan az olmamak 
üzere bu alanda sürekli araştırması için dost canlısı 
Amerikalı araştırmacı Denise Schmandt-Besser-
at'a Texas Üniversitesi'nde profesörü teşekkür et-
meliyim. Jetonlar (Tokens) hakkında bana verdiği 
kitap (Before Writing) için de ona teşekkür ederim. 
Aslında, Bayan Denise'in teorisi, yazının kökenine 

dair  anlayışımızı değiştirdi. Mantıksal bir tarih-
sel eğri boyunca dil gelişimi sorununu vurguladı. 
Yazının kökeni, başlangıçta ticari borsalar olar-
ak bilinen tüccarların ihtiyaçlarını karşılamaktı. 
Çünkü bu hareketi bir şekilde belgelemek gereki-
yordu. İlk belgelenen izler MÖ 3400-3300 yıllarına 
aittir. Henüz alfabeye dayalı bir yazı değil, pikto-
gramlara, nesnelerin, yerlerin, kavramların şema-

tik temsiline dayalı bir yazıdır. Yavaş yavaş, bunu 
başarmak için teknikle birlikte yazı da gelişecek ve 
kilde eğri çizmenin zorluğuyla karşı karşıya kalan 
Sümerler, çivi yazısı denilen şeyi geliştireceklerdir. 
Islak kil tabletler üzerine eğimli bir uçla yapılan 
"takoz şeklinde" veya "çivi" yazısı. Dolayısıyla yazı, 
şu anda bildiğimiz kavramda doğdu. Yazı biçi-
mindeki piktogramdan çivi yazısı olarak bilinen 
daha karmaşık biçimlere geçiş, kil tabletler üzerine 
eğri çizmenin zorluğundan kaynaklanmıştır. Ünlü 
Fransız araştırmacı René Labat, (Manuel d'Épigra-
phie Akkadienne) yazının ilk çizimlerinden başla-
yarak modern Asur dönemine kadar farklı zaman 
dilimlerinde dilde yazılı biçimin gelişimine, adı 
ile ünlü olan Akad dili sözlüğünde değinmiştir. 
araştırmacının kendisi. Bir kafa resmi çizmek, en 
yüksek veya en iyi şey anlamına geldiğinden, soyut 
biçiminde bir kafa anlamına geliyordu. ifade et-
mek. Yazının soyut biçime geçiş aşaması, gerçek 
tarihçilik çağının başlangıcı olarak kabul edilebilir. 
Bu gelişme, MÖ sekizinci yüzyılın başlarına kadar 
sürekli yenilenme içinde olmuştur. Ses kliplerin-
in daha estetik bir biçim aldığı ve öğretmesi daha 
kolay. Mezopotamya'da çivi yazısı öğretimi okull-
arda ve uzman profesörler tarafından yürütülüyor-
du. Bilginin, ideolojinin ve inançların aktarımı, 
yazıya dökülebilen ve hatta sonraki nesillere yazılı 
olarak aktarılabilen bir şey haline geldi. Mari 

Krallığı'ndaki arkeolojik kazılar, çocukların eğit-
imi için okulların olduğunu kanıtladı. Arkeolojik 
buluntular, üzerinde birden çok dilde kelimelerin 
yazılı olduğu ve üzerlerinde öğretmenin düzeltme-
sinin izlerini taşıyan kil tabletler içeriyordu. 

Dr. Arnaud
AL YASIN

Suriye Türkiye
Dostluk Derneği
Genel Başkanı

GAZİANTEP'TE CUMHURİYET KUTLAMALARI
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu 
kaldırma kararına somut adımla cevap vereceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın 
toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Meclis'e sevk edilecek başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin ele alındığını belirten 
Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplamızda bu anayasa değişikliğiyle ilgili kapsamlı açıklamaları olacak, 
ondan sonra da yüce Meclis'e sevk edeceğiz." diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın büyük coşkuyla kutlandığını dile getiren Çelik, "Cumhuriyet'imizin 99 yıl 
önce ilanından bugüne bir sürü bedel ödeyerek, bir sürü mücadele ederek Cumhuriyet'imizin ve demokrasimizin 
birçok kazanım elde etmesi söz konusu oldu. Bu kazanımları korumak ve bunları daha ileri ufuklara taşımak, 
bundan sonrasında 'Türkiye Yüzyılı' diye Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilen bir çerçeve içerisinde net bir 
şekilde ortaya koyuldu." ifadesini kullandı.

Çelik, "Türkiye Yüzyılı"nın, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma iradesinin, iddiasının her alanda nasıl 
ortaya konulacağına dair bir çerçeve olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, ulusal ve bölgesel vesayetle mücadele ettiğini, bunun yanında Türkiye'yi de etkileyen küresel vesaye-
tin bütün insanlığın başında olduğunu dile getiren Çelik, küresel vesayete "daha adil bir dünya" ve "dünya beşten 
büyüktür" ilkesiyle karşı çıktıklarını aktardı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, başörtüsü ve aileyle ilgili anayasal düzenleme konusunda Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın TBMM Grup Toplantısında kapsamlı açıklamaları olacağını bildirerek, 

"(Düzenlemeyi) Ondan sonra da yüce Meclis'e sevk edeceğiz." dedi.
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Çelik, "Türkiye, bütün ulusal, uluslararası ve bölgesel olay-
ların merkezindeki kilit ülke konumundadır. Cumhuri-
yet'imiz yaş alıyor ama asla yaşlanmıyor. İnşallah bu inançla, 
bu kararlılıkla yüzüncü yılımızı da kucaklamaya, yüzüncü 
yılımızla buluşmaya hazırlanıyoruz. 'Türkiye Cumhuriyeti 
ilelebet payidar kalacaktır' sözünü sürekli olarak önümüzde 
bir zor zamanlarda mücadelesi verilmiş azim, kararlılık, in-
anç meşalesi olarak tutup 'Türkiye Yüzyılı'yla işaret edilen 
yeni ufuklara doğru yürüyoruz." dedi.
"Genç'in cenaze törenine AK Parti olarak heyetlerimizle bir-
likte katılacağız"
"Acı bir kaybımız var. Mevlüde Genç hayatını kaybetti." di-
yen Çelik, 29 yıl önce Almanya Solingen'de Genç'in 2 kızı, 
2 torunu ve 1 yeğeninin faşist ırkçı katillerin saldırısına 
uğradığını, o günden beri bir sembol olduğunu dile getirdi.
Çelik, "Mevlüde Genç, 'barış içinde yaşayalım, kimseyi 
kışkırtmayalım diye acımı kalbime gömüyorum' dedi ve ken-
disi barışın, uzlaşının sesi olarak bir sembol oldu. Hayatını, 
son nefesini verinceye kadar bu şekilde geçirdi. Hem Alman-
ya'daki törene hem de Türkiye'deki cenaze törenine AK Parti 
olarak heyetlerimizle birlikte katılacağız. Kendisine karşı AK 
Parti olarak son vazifemizi yapmak için de arkadaşlarımız 
orada bulunacaklar." ifadesini kullandı.
"Türk ve İslam düşmanlığına karşı güçlü bir tavır almaları 
gerekiyor"
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Mevlüde Genç için 
yayımladığı mesajının son derece değerli olduğunu belirten 
Çelik, şunları kaydetti:
"Şansölye, Türkçe 'Başınız sağ olsun.' diyerek Mevlüde 
Hanım'ı son yolculuğuna uğurlanmasında onu selamladı. 
Tabii Mevlüde Hanım'ın son yolculuğuna uğurlanmasında 
onu selamlamak kadar bu acıya yol açan faşist katilleri ve 
arkasındaki ekosistemin, siyasi tutumların, siyasi söylem-
lerin, ayrımcılıkların, İslam düşmanlığından tutun da Türk 
düşmanlığına kadar bütün bu nefret suçlarının da yargıl-
anması gerekir. Bugün Almanya'daki siyasetçilerin sadece 
Mevlüde Genç'e rahmet dilemesi, onun ne kadar soylu bir 
davranış içerisinde olduğunu ifade etmesi tabii ki değer-
li ama yeterli değil. Eksik kalan bir taraf var. O da bu Türk 
düşmanlığı, İslam düşmanlığına karşı bu faşist katillerin 
içinde yaşadığı ve insanları öldürme saikiyle hareket et-
tiği ekosisteme karşı da güçlü bir tavır almaları gerekiyor. 
Dolayısıyla bunu daha çok duymak istiyoruz. Aksi takdirde 
faşist katillerin Türklere, Müslümanlara dönük bu eylemler 
sadece basit kınamalarla geçiştirilen sıradan vakalar olarak 
ele alınır ki bu son derece yanlış olur."
"Onları kendi travmalarıyla baş başa bırakmak gerekiyor"
Togg ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çelik, "Cumhuri-
yet'in 100'üncü yılına girerken Türkiye'nin ideali olan projel-
erden birisinin daha hayata geçmesi herkes için sevindirici 
bir şey oldu. Tabii sevinemeyenler var. Bugün de baktım, 
çok çirkin bir şekilde eleştiriyorlar. Bunlar, milletin sevinci-

yle sevinemeyen, milletin derdiyle dertlenemeyen, milletin 
iyiliğinden mutlu olmayan travmatik tipler. Bu travmanın 
da herhangi bir tedavisi yok. Yeryüzünde şimdiye kadar bu-
lunamamış. Dolayısıyla onları kendi travmalarıyla baş başa 
bırakmak gerekiyor."
Türkiye'nin bulunduğu bölgede terörü destekleyen siyasi 
projelerin olduğuna işaret eden Çelik, terör örgütleriyle mü-
cadele ederken siyasi projelerin bölgeye getirmeye çalıştığı 
felaketler ve milli güvenliğe dönük tehditlere de hiçbir şart 
altında müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
Çelik, dünya genelindeki birtakım kara propaganda merke-
zlerinin, mekanizmalarını eskisi kadar harekete geçire-
mediklerini dile getirerek, "Çünkü burada mücadeleyi hem 
siyasi hem diplomatik hem ideolojik hem fiziki olarak veri-
yoruz hem de iletişim düzeyinde veriyoruz. Bütün bu alan-
ların senkronize düzeyde ve güçlü istihbarat, güçlü bir terörle 
mücadeleyle desteklenmesi büyük bir mücadele tablosu or-
taya çıkarıyor." diye konuştu.
Terör örgütünün bazı çevrelerden aldığı akılla ürettiği kara 
propagandaların Türkiye'nin içinde karşılık bulmasının 
utanç verici olduğunu söyleyen Çelik, "Bunların en önde ge-
lenlerinden bir tanesi, 'Türk Silahlı Kuvvetlerine kimyasal si-
lah kullanıyor' iftirasının atılmasıdır. Bunun yegane kaynağı 
terör örgütü ama terör örgütünün nasıl bir propaganda ağına 
sahip olduğunu görmek açısından Türkiye Büyük Millet Me-
clisi'nin çatısı altında görev yapan birilerinden sivil toplum 
örgütlerine kadar, bir yerlere kadar bunun birdenbire gün-
deme sokulmaya çalışıldığını gördük." ifadelerini kullandı.
"Nefret siyaseti, terörü mazur göstermek üzere devreye 
sokuldu"
Çelik, dünyanın herhangi bir ordusuna "Kimyasal silah kul-
lanıyor" denilmesinin en ağır suçlama olduğunun altını çiz-
erek, şöyle devam etti:
"Çünkü bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Türk Silahlı 
Kuvvetleri gibi siviller konusunda, tarihi eserler konusunda 
hassasiyeti çok yüksek olan bir orduya karşı bunu yaptığınız 
zaman, bu provokasyondur. Asıl burada, bir nefret siya-
setinin, terörü meşrulaştırmak, terörü mazur göstermek 
üzere devreye sokulduğunu görüyorsunuz. Ondan sonra da 
bunun söylenmesinin herhangi bir şekilde fikir hürriyetiyle 
ilgisi var mıydı, yok muydu diyerekten temelsiz bir tartışma 
yapıyorlar."

Birçok hekim ve hekimlerin oluşturduğu birliğin, Türk Tabi-
pleri Birliği adına yapılan bu açıklamayı reddettiğini dile ge-
tiren Çelik, "Dolayısıyla bu alanın çoğulcu bir şekilde düzen-
lenmesi, bu alandaki tekelci yapıların, bu alanda kurulmuş 
tekelci hegemonyaların kırılması bakımından da bu düzen-
lemeleri hem o alanların demokratikleşmesi bakımından 
hem de çoğulculaşması bakımından gündeme getireceğiz." 
dedi.

POLİTİKA
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EKONOMİ

Bankacılık sektörünün aktifleri eylülde 13 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Eylül 2022 dönemine ilişkin "Türk 
Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, eylülde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 99 milyar 876 milyon lira düzeyinde 
gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 3 trilyon 884 milyar 413 milyon lira artış kaydederk-
en, bunun oransal karşılığı yüzde 42,2 oldu.

Bu dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 39,5 artarak 6 trilyon 835 milyar 941 
milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 44,2 yükselerek 2 trilyon 129 milyar 777 milyon liraya çıktı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı eylül itibarıyla yüzde 2,28 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, eylülde 2021 sonuna göre 
yüzde 51,8 artarak 8 trilyon 52 milyar 541 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 66,5 artışla 1 trilyon 188 milyar 813 milyon liraya ulaştı. Sektörün 
eylül sonu itibarıyla dönem net karı 286 milyar 170 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 
18,83 seviyesinde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştir-

di.
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ÜZÜM
Üzüm üreticilerinin derdi 20 Ağustos’ta Sona erdi diye sevinmiştik. Köşe 
yazılarımıza taşıdık. Belki tam değerini bulmadı ama yine de üreticinin 
yüzü az da olsa gülmüştü. Takipçisi olacağız dedik ve olduk. Şimdiye ka-
dar 27 liraya üzüm satan hiç kimseye rastlayamadık kime sorsak 19-20 lira 
bandında alımlar sürüyor TMO alıma başlamış ama Kasım ayına bile gün 
alınamıyor. Birileri oynuyor.

Hem de güzel oynuyor… Manisa’nın dağları… Kökleniyor bağları… Hangi 
üretici ile konuşsam sökeceğim diyor. Neden? Kim belirliyor bu piyas-
ayı? Kimler spekülatif haberler yayıyor? Kimler kapalı kapılar arkasında 
tekelleşmeye çalışıyor.? Üzüm borsası neyi belirliyor? 

TARİŞ’ten çıt yok…

Üretici burnundan solumaya devam ediyor. Geçen yıl 1.5 dolara sattığı 
8 numara üzümünü şimdi 1.04 dolara satmak zorunda kalıyor. Zorunda 
diyorum… Çünkü, Girdi maliyetleri çok yükseldi. Üretici bu girdi mali-
yetlerini borçlanarak temin etti. Bağ bozumunda ödeyeceğine söz verdi. 
Bağlar bozuldu üzümler kurutuldu Alacaklılar kapıda… Bunu bilen uy-
anık simsarlar. Kulisler oluşturarak sıkışan üreticinin borçlarını ödemesi 
için yok pahasına üzümünü satacağını biliyorlar. 19-20 lira işine gelirse. 
Çiftçi çek yazarak kimseyi kandıramayacağına göre ister istemez zarar 
ederek üzümünü satıyor. Çünkü o borçlu… Borcunu zamanında ödeyem-
ezse kahır ediyor… Gelecekse malıma gelsin diyerek üzüm satılıyor. Şimdi 
ben yıllardır yazar dururum… 

Bu odalar kimin yanında? Protokollerde en önde? Yurtiçi yurt dışı seyahat-
leri, peş peşe… Hep de aynı kişiler… Kamu yararına onlarca Dernek yaşam 
mücadelesi verirken. O şehrin her dönemin adamları zevki Sefa içinde… 
Çiftçi bitmiş… Esnaf kan ağlıyor… Sanayici can çekişiyor… Ekonomi ger-
iliyor. Umurlarında mı? Şu isimlerinizi değiştirin beyler. Veya bu konu İle 
ilgili acil yasal düzenlemelere gidilsin. İşkence odalarına dönüştürüldü 
bunlar. Çiftçi, esnaf, ticaret erbabı, sanayici odanın yolunu bilmiyor. Sicil 
amiri bunlar… Nasıl bilmezsin? Hele aidatlarını bir kaç kez ödeme bak 
başına neler geliyor. Bu odalara bazıları Sıvil toplum kuruluşu diyor. Sakın 
inanmayın. Bunlar bizleri kontrol altında tutmak İçin kurulmuş sömürü 
teşkilatlarıdır. Üzüm üreticisi taban fiyatı 27 bin lira diye açıklayan Cum-
hurbaşkanız. Bunu uygulamayanlar kimler?

Düşünelim hep beraber.

İsmail AYDIN
Yazar
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APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ İLE
SAKİNLERİ DİKKATİNE

Bugüne kadar komşu ilişkilerini düzenleyen, 

634 sayılı kat mülkiyeti Kanuni ve maddeleri 

hakkında birçok  mahkeme kararları ve yazılar 

yazılmıştır. 

Günümüzde komşu ilişkileri birçok sorunlar 

getirilmektedir.Mekan huzurlu yaşamında 

önemli husus, komşular  kimlerden oluşmak-

ta olması nedeniyle farklı farklı örf ve adet 

yaşamı bazı iddialara neden olmaktadır.

Apartman yönetimi ve apartman Sakinleri 

tarafından aşağıdaki  Yargıtay kararı örnek 

alarak  komşu ilişkilerine dikkat edilmeleri  

gerekmektedir. 

Apartmanlarda ve sitelerde ortak geçiş alanı 

olarak değerlendirilen kapı önlerine ayakka-

bılık koyana Yargıtay'dan kötü haber geldi. 

Yüksek Mahkeme, apartmanın ortak alanında 

(merdiven boşluğunda) bulundurulan ayak-

kabılık, ortak yerlerin amacı dışında kullanıl-

masına sebep olacağından, kaldırılması gerek-

tiğine hükmetti.

Apartmanlarda ve sitelerde ortak kullanım 

alanı olarak sayılmasa da binada kapı ön-

leri ortak geçiş alanı olarak değerlendiriliyor. 

Daire kapısı önüne kat malikleri ve kiracıların 

ayakkabı ya da herhangi bir eşya koyması 

mahkemelik olabiliyor. Apartmanlarda kapı 

önlerinde ayakkabı bırakmak kat maliklerinin 

ortak kararı ile yasaklanabiliyor.

Bu yasaklama hükmü yönetim planına da işle-

nerek genel bir kural haline dönüştürüyor. Bu 

yönde karar alındıktan sonra kat malikleri ve 

kiracılar kapı önlerinde ayakkabı bırakamıyor. 

Bu karar alındıktan sonra kapı önüne ayak-

kabı bırakmak kanunen yasaklanmış bir hale 

geliyor. Daire kapısı önüne ayakkabısını koyan 

komşu hakkında diğer kat malikleri müdaha-

lenin önlenmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahke-

mesi'nde dava açıyor. Sulh Hukuk Mahkem-

esi'nin yolunu tutan bir apartman yöneticisi, 

binada kiracı olarak oturan kişinin, merdiven 

boşluğuna ayakkabılık koymasından şikayetçi 

oldu.

Davacı apartman yöneticisi; kiracının mer-

diven boşluğuna koymuş olduğu ayakka-

bılığın ve ana yapının teras betonuna dikmiş 

olduğu çanak antenin kaldırmasına, bağımsız 

bölümdeki balkon tamiratının yaptırılmasına, 

bodrum katta sığınağa koymuş olduğu odun 

kömür ve yanıcı maddelerin kaldırılması-

na karar verilmesini dava etti. Mahkemece; 

davanın kısmen kabulüne, davalı tarafından 

merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın 

kaldırılmasına, bodrum katta bulunan 

sığınağa konulan eşyaların kaldırılmasına, 

ana yapının teras betonuna konulan anten di-

reğinin kaldırılmasına hükmetti.

Kararı davalı kiracı temyiz edince devreye 

Yargıtay girdi. Yüksek Mahkeme kararında 

şöyle denildi:

"Mahkemece dava konusu taşınmazdaki pro-

jeye aykırılıklar bilirkişi raporu ile belirlen-

ip ortak alan olduğu anlaşılan yerlere davalı 

tarafından yapılan müdahale tespit edilerek 

müdahalenin önlenmesine ve tayin edilen süre 

içerisinde eski hale dönüştürülmesine karar 

verildiğine göre, yazılı olduğu şekilde davanın 

kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik 

bulunmamıştır. Mahkeme hükmünün onan-

masına oy birliği ile karar verilmiştir." 

soracaklarınız olması halinde, E- posta: zafer-

demir40@gmail.com dan yazı ile

sorabilirsiniz.

Müh. Zafer DEMİR
Tapu Kadastro

E. Baş Müfettişi 
Yazar
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TERÖRDEN DAHA BETER

İnsanın önemi ''değer'' olmasındadır. 
Her insan bir değerdir. Çağımızın insan 
onuruna yönelttiği tehditlerin başında 
Uyuşturucu ve madde bağımlılığı vardır. 
Uyuşturucu ve madde bağımlılığı bütün 
zamanlarda insanlık için en büyük endişe 
ve korku kaynağı olmuştur. Bağımlı olan 
bir kişi etrafa korku salmakta, insanları 
tedirgin etmektedir. Mala, cana, ırza kast 
edebiliyorlar. Terör örgütlerinin en önem-
li finansman kaynağının, uyuşturucu ti-
careti, alkol ve tütün ürünleri kaçakçılığı 
olduğu unutulmamalıdır. Uyuşturucu ve 
madde bağımlılığı doğru anlaşılmalıdır. 
Doğru anlaşılmazsa anlatmanın zorluk-
ları, ortaya çıkar.  Etkin mücadele model-
lerinin geliştirilmesi de zorlaşır. Bağımlılık 
bir anda ortaya çıkmaz. Yaşanan her olayın 
mutlaka bir arka planı vardır. Bu konu bir 
süreç ve zaman işidir. İnsanlığın sorunlarını 
görmezlikten gelerek, yok sayarak çöze-
meyiz. Gerçekleri saklamak, kötülükler-
le mücadeleyi engeller, zaaf oluşturur ve 
yeni hayatların heba olmasının önünü 
açar; buna hiçbirimizin hakkı da haddi 
de yoktur. Uyuşturucu ve madde bağım-
lısı olanın bilinci gider, aklını kullanamaz. 
Teröre alet olur, şiddet olaylarına bulaşır. 
Bağımlılıkların yaşandığı toplumlarda cid-
di sosyal travmalar meydana gelir, intihara 
yönelişler artış gösterir. Bağımlılığının her 
türlüsü insanlık ayıbıdır; insan hukukunun 
çiğnenmesidir. Çocuklarımız, gençlerimiz, 
canlarımız, mallarımız risk altında. Artık 
ateş düştüğü yeri değil her yeri yakar hale 
gelmeye başladı. Gençlerimizin eline si-
lah vermekle, uyuşturucu madde vermek 
arasında hiçbir fark yoktur” ”Ana - Baba 
olarak çocuklarımıza ve gençlerimize sa-
hip çıkmalıyız. Çocuklarımızla ilgilenmez, 
takip etmez bir şey olmaz dersek ”Gülerk-
en kaybettiklerimizi, ağlayarak geri get-
iremeyiz.” Bağımlılık yapan ürünlere karşı 
verilen mücadele, aynı zamanda terörün 
kaynaklarını kurutmaya yönelik bir mü-
cadeledir”. Bugün uyuşturucu ve uyarıcı 
madde bağımlılığı dünyanın en tehlikeli 
sağlık problemlerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Bu küresel sorun ülkemizi de 
ciddi olarak tehdit etmektedir. Öyle ki dün 
kapımızda olan bu tehlike, bugün artık 
evimizin içindedir. Bölücü terör örgütleri 
kullandıkları, kullanacakları insanları 
uyuşturucu bağımlısı yapıyor. Güvenlik 

güçlerine teslim olan teröristlerin ifade-
lerinden bu anlaşılıyor. Aile yapısı ve aile 
içindeki sorunlar, kötü arkadaş çevresi 
uyuşturucu bağımlılığının nedenleri in-
celendiğinde en sık karşımıza çıkan sebe-
plerdir. Uyuşturucu maddeye günümüzde 
çok kolay ulaşılabiliyor. Buda kolay elde 
etme nedeni olduğu için bağımlılık or-
anını arttırıyor. Günümüzde okul önler-
inde, hastane bahçelerinde dahi satılabilir 
hale gelmiştir. İddialara göre buralarda 
kullananlara bile rastlanıyor. Tedbir almak 
gerekiyor. Bağımlılık; sosyal, psikolojik ve 
fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bo-
zarak, dünyanın tamamını tehdit eden bir 
halk sağlığı sorunu olmasının yanı sıra, 
ülkelere mali açıdan da büyük zarar ver-
en toplumsal bir problemdir. Bağımlılık, 
türü ne olursa olsun, çağımız insanının 
aklını ve ruhunu felce uğratan, salgın bir 
hastalıktır. İnsanlar alışverişe, yiyeceklere, 
bilgisayar oyunlarına, sosyal medyaya, tel-
evizyon dizilerine bağımlı olabilmekteler. 
En kötüsü ise bazı insanlar sigara, alkol ve 
çeşitli uyuşturucu maddelere bağımlı hale 
gelmektedirler. Dünyanın en önemli mü-
cadelelerinden birisi olan bağımlılıkla mü-
cadele, sadece kolluk kuvvetleriyle değil 
tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve 
halkımızla birlikte topyekûn yürütülmesi 
gereken bir mücadeledir. Hiçbir bağımlılığı 
bir diğerine tercih edemeyiz. Zira insanın 
iradesini elinden alan bu davranışların 
daha az tehlikelisi yoktur. Fakat madde 
bağımlılığı, insan hayatını tehdit eden, en 
trajik bağımlılıkların başında gelmektedir. 
Devletimiz tarafından yapılan çalışmalar 
oldukça önemli olmakla birlikte, bizler 
birey olarak, anne ve baba olarak tedbir 
almalıyız. Çocuklarımıza muamelede, on-
larla kurulan ilişkide ve eğitimde şefkati, 
anlayışı ve hoşgörüyü hiçbir zaman elden 
bırakmamalıyız. Hz. Ali ( r.a)ın dediği gibi; 
“Çocukların kalpleri tarla gibidir. Ne ek-
erseniz onu biçerseniz.” İzmir uyuşturucu 
kullanımı ve yakalama oranlarında bir-
inci sırada yer alırken kentte, uyuşturucu 
ve alkol bağımlılarının tedavi gördüğü 
merkezlerdeki yatak sayısının yeterli ol-
madığı ortaya çıktı. 

Devamı simgedergi.com'da...

Sacit CELAYİR
Yazar
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Paradan Para Kazanmak mı? Haşa…!

Bugün ticari hayat adeta eso-es ver-
iyor.
Oysa bizim pratikte ahlaki ilkeler-
imiz vardı.
Hak etmediğin senin değildir.
Bu, bir tür ribâ’dir.
Sen çalış ben yiyeyim.
Bu da bir tür ribâ’dır.
Paradan para kazanmak ahlaki 
değildir.
Üretimden para kazanmak helaldir.
Kanuni olan değil hukuki olan 
asıldır.
İslam toplumlarında ticari sahanın 
en az bilinen konulardan biri de ne 
yazık ki ribâ konusudur.
Bu konuda her kafadan bir ses 
çıkıyor.
Bir kısmı reel para politikasından, 
itibari para politikasına henüz geçe-
memiştir.
Oysa dönem kredi ekonomisine 
doğru ilerliyor.
Sanal para, dijital kripto para hoş 
geldin.
Desene iktisadi yolculuğumuz daha 
konforlu geçecek.
Haksız kazanç batıldır.
Ticari hayatta haksız kazanç yolları, 
meşru gelire sebep olamaz.
Zaten de haksız kazancı hiç bir bilgin 
veya kâmil akil meşru göremez.
Bu konuda Aristo, Eflatun, Sokrates, 
Yahudilik, Hristiyanlık, İslam dini 
ve ortak ve kâmil akıl aynı noktada 
birleşirler.
Bugün iktisadi hayatın gerçekler-
inden kopuk binlerin, tarihte 
yaşadıklarını da görmek çok acıdır.
Garip olan bu klasik söylemleri 
dindarlık sebebi görürler.
Desene içtihatların nas gibi telakki 
edildiği bir toplumda yaşıyoruz.
Durum üretim faktör gelirlerinin, 
kaynak açısından yeniden ele alın-
masını gerekmektedir.
İktisadın ilkelerini ihlal, daha çok 
insan hakkını ihlal sayılır.
Riba bir kul hakkıdır.
Riba, kamu düzenine bir saldırı ve 
savaş açmaktır.
Riba düzeninde insanlar, birbirinin 

yüzüne bakamazlar.
Riba düzenini savunmak, köle 
düzenin devamını istemektir.
Bu sömürü ve köle düzeni, riba yas-
ağıyla yasaklanmıştır.
Ribâ yasağıyla köle düzenine son 
verilmiştir.
Dikkat! Üretimden gelir mubahtır, 
helaldir.
Paradan para kazanmak sömürü ve 
köle düzenine özenmektir.
Klasik dönemde fakirlik tehlike 
görülürken,(köle toplumu oluşması-
na sebep olmuşken) bugün bu 
manada zenginlik daha büyük teh-
like olmuştur.
İslami ilkelerin ihlalinden elde 
edilen her tür gelir ribadir.
Ribâ yetmiş kusurdur, birini bankal-
ardaki haksız sömürüye ayırdığımız-
da, atmış dokuzu piyasada kol gezi-
yor.
Değerli ulemamızda klasik söylem 
ve yorumları tekrarlayıp duruyor.
Hak etmediğin senin değildir.
Alın terin, helal kazançtır. Desene 
ticarette dürüstlük asli ilkelerden 
biridir. Saygılarımla.

Prof. Dr.
Hadi SAĞLAM

Yazar
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KÜLTÜR SANAT

41 milyon yıllık ağaç fosilleri Zile Kalesi'nde sergileniyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölümü 
Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bedrettin 
Selvi, AA muhabirine, İstanbul Cerrahpaşa Üniver-
sitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik'in bulduğu ve 
literatüre geçirdiği Zile Kalesi'nde bir süredir sergilenen 
fosillerin yaklaşık 41 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş 
ağaç örnekleri olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk bitki fosil örneğinin Bolu'nun Seben il-
çesinde bulunduğuna dikkati çeken Selvi, "Ülkem-
izde çeşitli zamanlarda yine bitki örnekleri bulunmuş. 
Örneğin Çankırı'da 5 bin yıl öncesi ağaç örnekleri bu-
lunmuş. Bizim Tokat Zile'de Ünal Akkemik Hoca'nın 
bulduğu literatüre geçirdiği bitki örneği yaklaşık 41 
milyon yıl öncesine ait bir fosilleşmiş ağaç örneği. Bu 
bitki örneği önemli. Çünkü bu bitki defnegiller ailes-
ine ait bir bitki örneği. 'Akno defne' dediğimiz cins bu. 
Dolayısıyla bu cinsin günümüzde yaşayan örneklerinin 

140 türü tropiklerde yaşamakta. Defnegillere ait bitki 
örnekleri özellikle ortam seçerler. Her yerde yaşama-
zlar." diye konuştu.

Fosil ağaçların Zile'nin bulunduğu iklim kuşağı hakkın-
da bilgi verdiğini anlatan Selvi, şunları kaydetti:

"41 milyon yıl önce Zile ve civarında yağmur orman-
larının olduğunu göstermesi açısından çok önem-
li. 41 milyon yıl önce Tokat ve Zile civarında yağmur 
ormanları varmış. İki türlü literatüre geçiyor. Birinci-
si Türkiye'de bulunan ilk defnegil örneği. Fosilleşmiş 
ağaç örneği. İkincisi de dünyadaki defnegillere ait ilk 
fosilleşmiş ağaç olması bakımından büyük önem arz 
etmekte. Yaklaşık 41 milyon yıl öncesindeki tropikal 
iklimin bitkisinin bulunması, Zile ve çevresinde tropi-
kal iklimin olduğunu gösteriyor. Ülkemizin özellikle 
Anadolu'nun yağmur ormanlarının ve ikliminin çok 
ılıman olduğu anlamına gelmektedir."

Tokat'ın Zile ilçesinde kalede sergilenen ağaç fosillerinin yaklaşık 41 milyon yıllık olduğu belirtildi.



SİMGE DERGİ 47

BAKIŞ AÇISI

ZAFER 
ALTINKESER

Yazar

SAGALASSOS ANTİK KENTİ
Sagalassos, Antalya'ya 110, Isparta'ya 41 km 
uzaklıkta, Burdur'un Ağlasun İlçesi'nin 7 
kilometre kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında 
denizden 1700 metre yüksektedir. Sagalas-
sos, Pisidia Bölgesinin, Roma İmparatorluk 
Döneminin en önemli şehridir. Şehirde 
bulunan yapıların büyük bir çoğunluğu Roma 
Dönemine aittir. Sagalassos’un ilk tespiti 1706 
yılında Fransız gezgin Paul Lucas tarafından 
yapılmıştır. Bulutların arasındaki şehirde 
girişte konutlar, aşağıda hamam, kireç ve 
metal fırınları, aşağı agora (çarşı), çeşme ve 
odeon, daha yukarıda, kuzeye doğru iler-
ledikçe konutlar, sağ tarafta tiyatro, Neon 
kütüphanesi, Helenistik çeşme, seramik üre-
tim merkezi, şehrin merkezinde yukarı agora, 
meclis binası, kilise, sol üst tarafta Heroon 
Tapınak ve Cladius Kapısı bulunmaktadır. 
1990 yılından beri her yaz Leuven Üniver-
sitesi’nden, Belçikalı, Türk ve diğer ülkel-
erden araştırmacılardan oluşan bir bilimsel 
ekip, Sagalassos’ta kazı çalışmaları yürütür. 
En başından beri kazı ve restorasyonlar-
da Ağlasun’un halkı, ekiple birlikte çalışır. 
Açığa çıkarılmış ve restore edilmiş eserler 
Ağlasun’luların emeklerinin eseridir. Sagal-
assos 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesine alınmıştır.
SAGALASSOS ANLAMI: Sagalassos kelime-
sinin anlamı, buradaki yazıtlarda ismi geçen 
ve Agalassoslu diye bahsedilen bir rahipten 
geliyor. Antik şehrin adının ise bilinen bir an-
lamı yok. “Aşkların ve İmparatorların Şehri” 
olarak bilinen Sagalassos Antik Kentinin 
tarihi günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar 
uzanıyor.
SAGALASSOS’TA YAŞAMIŞ MEDENİ-
YETLER: Pisidia Uygarlığının Başkenti, Roma 
İmparatorluğunun da en önemli şehirlerinden 
biridir. Güvenlik nedeni, su bolluğu, toprağın 
killi yapısı (seramik yapmak için), zengin 
maden yatakları nedeniyle dağın yamacına 
kurulmuştur. Sagalassos bölgesine ilk yerleşik 
düzenin M.Ö. 6500 de yapıldığı biliniyor. 
Psidia ve Göller Bölgesi'nin en önemli Roma 
kentiydi. 3 bin 500 ila 5 bin kişi arasında bir 
nüfus yaşardı. Etraftaki tarlalar ve çiftliklerde 
yaşayanlarla belki 15 bin kişiye ulaşmıştır.
DNA ARAŞTIRMALARI: 1999 yılındaki 
Sagalassos kazılarında bulunan iskeletler ve 
yerel halkın DNA testlerinde akrabalık bulun-
masıyla, Anadolu'ya gelen Türklerin; Rum-
ların ve Ermenilerin yanında yerel halkla da 

kaynaşmış olduğunun göstergesi kabul edildi.
NEON KÜTÜPHANESİ: Kütüphane 
pek çok bakımdan Efes’te yer alan Celsus 
Kütüphanesine benzer. M.S. 114-117 yıllarına 
yapılmış olan Efes’teki kütüphane de bir oğul 
tarafından ölen babasına ithafen inşa edilm-
iştir. İki kütüphanenin mimarileri de benzer-
lik gösterir. Neon Kütüphanesinin bugünkü 
halinde, yalnızca arka duvarın alt kısmı, 
özgün yapım evresine aittir. Bu taş podyumda 
küçük heykeller için nişler ve üzerinde bir sıra 
yazıt yer alır. Yazıtlarda, kent konseyi ile halk 
konseyi Neon’u ve onun ailesinden önemli 
kişileri onurlandırır. Kütüphane yüzyıllar 
içinde çeşitli değişiklikler geçirir. Arka duvar-
da taş podyum üzerinde yer alan tuğla duvar, 
ikinci yapım evresi M.S. 200 yılında olduğu 
bilinmektedir. Binanın çatısı yapısal sorunları 
gösterdiği için M.S. 200 de salon küçültülür. 
Bugün görülen yan duvarlar bu onarıma aittir. 
Yerde görülen siyah beyaz mozaik döşeme ise 
ikinci bir onarım evresine aittir; İmparator 
Julianus zamanına tarihlenir (M.S. 361-363). 
Mozaik tabanın ortasında, bugün bozulmuş 
durumdaki panelde Truva Savaşı destanından 
bir sahne yer alır. Panelde, Achilles Truva 
Savaşına gitmek üzere Yunanistan’dan ay-
rılırken annesi Thetis’e veda eder.
SAGALASSOS ANTİK KENTİNDEKİ ESER-
LER
• Aşağı Agorada Yer Alan Ares, Herak-
les, Hermes, Zes, Athena Ve Poeidon Büstleri
• Marcus Aurelius Heykeli
• Adrian Heykeli
• Tiberius Dönemi Kapısı
• M.Ö. 100’lü Yıllarda İnşa Edilen Kent 
Meclisi
• Dorik Çeşme
• Neon Kütüphanesi
• Antoninler Çeşmesi
Sagalassos Antik Kentinde detaylı gezme 
tercihinize göre üç farklı güzergah bulunmak-
tadır. En kısa güzergah yaklaşık 1,5 km’dir ve 
1 saat sürmektedir. İkinci güzergah yaklaşık 
2,5 km'dir ve 2 saatte gezebilirsiniz. Antik 
kenti tam anlamıyla keşfetmek isterseniz tam 
tur olan 4 km'yi yaklaşık 4 saatte yapabilirsin-
iz. 
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Adana'da, Misis Antik Kenti'nde
güz dönemi kazıları başladı

Adana'da, tarihi İpek Yolu güzergahında, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine şahitlik eden 
Misis Antik Kenti'nde güz dönemi arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.

Yüreğir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Adana Arkeoloji Müzesi Başkanlığınca başlanılan 
kazılarla bölge tarihine ışık tutacak önemli eserler ve yapıların gün yüzüne çıkarılması hedefleni-
yor.

Kazı çalışmalarında, İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi'nden Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata, 
Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restoratör, arkeolog, sanat tarihçi-
si, filolog, heykeltıraş, ressam, topoğraf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencileri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Misis'te 
arkeolojik kazılarının 2012 yılından bu yana sürdüğünü ve kazılara her yıl destek verdiklerini 
kaydetti.       
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AYDIN 
ALTINKESER

Yazar

2022 Nobel Ödülleri
Nobel Fizik Ödülü 2022

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2022 
Nobel Fizik Ödülü'nü Alain Aspect, John 
F. Clauser ve Anton Zeilinger’e "Dolaşık 
fotonlarla deneyler yapmak, Bell eşitsiz-
liklerinin ihlalini belirlemek ve kuantum 
bilgi bilimine öncülük etmek için"  ödül 
verdi.
Dolaşık Durumlar – Teoriden Teknolojiye
Alain Aspect, John Clauser ve Anton 
Zeilinger, iki parçacığın ayrıldıklarında 
bile tek bir birim gibi davrandığı dolanık 
kuantum durumları kullanarak çığır açan 
deneyler yaptılar.
Onların sonuçları, kuantum bilgisine day-
alı yeni teknolojinin yolunu açtı. Kuantum 
mekaniğinin etkisiz etkileri, uygulama 
bulmaya başlıyor. Artık kuantum bilgisa-
yarları, kuantum ağlarını ve güvenli kuan-
tum şifreli iletişimi içeren geniş bir araştır-
ma alanı var. 
Bu gelişmedeki kilit faktörlerden biri, 
kuantum mekaniğinin iki veya daha fazla 
parçacığın dolanık durumda var olması-
na nasıl izin verdiğidir. Dolanık bir çift-
teki parçacıklardan birine ne olduğu, bir-
birlerinden çok uzakta olsalar bile diğer 
parçacığa ne olacağını belirler.
Uzun bir süre boyunca soru, korelasyonun, 
dolaşmış bir çiftteki parçacıkların gizli 
değişkenler, onlara bir deneyde hangi so-
nucu vermeleri gerektiğini söyleyen tali-
matlar içermesinden kaynaklanıp kaynakl-
anmadığıydı. 1960'larda John Stewart Bell, 
kendi adıyla anılan matematiksel eşitsizliği 
geliştirdi. Bu, gizli değişkenler varsa, çok 
sayıda ölçümün sonuçları arasındaki ko-
relasyonun asla belirli bir değeri geçmey-
eceğini belirtir. Bununla birlikte, kuantum 
mekaniği, belirli bir tür deneyin Bell'in 
eşitsizliğini ihlal edeceğini ve böylece aksi 
takdirde mümkün olandan daha güçlü bir 
korelasyonla sonuçlanacağını tahmin eder.
John Clauser, John Bell'in fikirlerini geliştir-
erek pratik bir deneye yol açtı. Ölçümleri 
yaptığında, Bell eşitsizliğini açıkça ihlal 
ederek kuantum mekaniğini desteklediler. 
Bu, kuantum mekaniğinin gizli değişken-

leri kullanan bir teori ile değiştirilemeye-
ceği anlamına gelir.
John Clauser'ın deneyinden sonra bazı 
boşluklar kaldı. Alain Aspect, kurulu-
mu önemli bir boşluğu kapatacak şekilde 
kullanarak geliştirdi. Dolanık bir çift kay-
nağından ayrıldıktan sonra ölçüm ayar-
larını değiştirebildi, bu nedenle, yayıldığın-
da var olan ayar sonucu etkileyemiyordu. 

Anton Zeilinger, iyileştirilmiş araçlar ve 
uzun deneyler dizisi kullanarak dolanık 
kuantum durumlarını kullanmaya başladı. 
Araştırma grubu, diğer şeylerin yanı sıra, 
kuantum ışınlanma adı verilen ve bir kuan-
tum durumunu bir parçacıktan bir uzak-
lığa taşımayı mümkün kılan bir fenomen 
gösterdi. 

Devamı simgedergi.com'da...
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'Sıfır Atık Mavi Hareketi' ile kıyılardan
180 bin ton atık toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığından yapılan açıklamada, Çevre Yöneti-
mi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi 
Daire Başkanlığı tarafından deniz çöpleriyle 
etkin mücadele sağlamak amacıyla, "Sıfır Atık 
Mavi Hareketi" kapsamında başlatılan "Den-
iz Çöpleri İl Eylem Planları" çalışmalarının 
aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yurt genelindeki kıyılardan Haziran 2019-
Ekim 2022 arasında yaklaşık 180 bin ton atık 
toplandığı aktarılan açıklamada, "Ülke gene-
lindeki deniz yüzeyi, deniz dibi ve kıyılarındaki 
temizleme çalışmalarında toplanan 180 bin ton 
atığın 135 bin tonu plastik çıktı." bilgisi verildi.

Muğla genelinde denizlerin sürekli temiz tu-
tulmasına ilişkin yapılan çalışmalara destek 
amacıyla 2 adet deniz süpürgesinin Marma-
ris ve Fethiye koylarında görevlendirildiği an-
latılan açıklamada, "Deniz süpürgesi ile 2,5 
ayda, Marmaris ve Fethiye koylarındaki deniz 
yüzeyinden toplam 13 bin 121 kilogram deniz 
çöpü toplandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Deniz Çöpleri İl Eylem Planı'na 
ilişkin hazırlanacak faaliyet raporunun her yıl 
vali imzası ile Bakanlığa sunulduğu hatırlatılar-
ak, böylece ilde gerçekleştirilen faaliyetlerin ve 
önlemlerin etkinliğinin yakından takip edile-
bildiği kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Sıfır Atık Mavi Hareketi" ile başlatılan "Deniz 
Çöpleri İl Eylem Planları" kapsamında, yurt genelindeki kıyılardan Haziran 2019-Ekim 2022 ar-

asında yaklaşık 180 bin ton atık toplandığını bildirdi.

YAŞAM
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Ülkede; yolsuzluk, hırsızlık, adaletsizlik, 
yoksulluk, güvensizlik, adam kayırnacılık, 
göçmen istilası, liyakatsızlık, enflasyon, 
konut kira ve satış fiyatlarının  aşırı dere-
cede artışı,  konut alan yabancıya Türkiye 
Cumhuriyeti  vatandaşlığının verilmesi, 
randevu sistemiyle sağlık ve bazı kamu 
hizmetlerine ulaşmanın zorluğu, man-
tar gibi hangi amaçla açıldığı bilinmeyen 
bazı özel okulların açıldığı, eğitimde  fır-
sat eşitliğinin olmadığı, iş ve eğitim için 
yapılan  sınavlara güvenin kalmadığı, iş 
güvenliğinin sağlanamadığı, vergi adal-
etinin olmadığı, gelir dağılımının adil 
yapılmadığı  gibi buna benzer birçok so-
run varken, kimin hangi partiden hangiye  
geçtiği çok mu önemli?

Günlerdir, Mehmet Ali Çelebi ile Ahmet 
Eşref Fakıbaba’nın,  parti değiştirme-
leri  tartışılıyor. .. Sanki; partisinden istifa 
edip bir başka partiye katılmak ilk defa  
oluyor  muş gibi... Etik olmayan bu parti 
değiştirme davranışı  defalarca yapıldı ve  
bununla ilgili bir yaptırım olmadığı  sürece 
de yapılmaya  devam edecektir. 

Kişiler, fikirlerini benimsediği, inandığı 
partiye katılarak seçimlerde Milletvekili 
seçilebilir, daha sonra da inançlarına ters 
gelen bazı durumlardan dolayı İstifa ede-
bilir ama  bir başka partide soluğu almak 
kabul edilir bir durum değildir. Çünkü, 
seçildiği parti dolayısyla kendisine oy ver-
en seçmenlere  karşı  sorumluluğunu ye-
rine getirmediği gibi bu durum, onların 
güven duygularının zedelenmesine de 
neden olmaktadır. Partisinden istida eden 
Çelebi, önce  Memleket Partisine katıldı  
ama orada da çok fazla kalmayarak tekrar 
istifa ettiğini duyurdu. Daha sonra başka 
partilere  katılacağı dedikoduları ortalık-
ta dolaşırken, hiç beklenmeyen bir anda 
soluğu AKP’de aldı...Aslında  şaşılacak bir 
durum değil bana göre...şaşıranlar  çok 
olsa da... 

2018 yılı seçimlerini hatırlarsanız,  ekran-
lara çıkarak “Bilgi işlem sistemini kurduk-
larını, oyların çalınmasına, kedilerin tra-

folara girmesine karşı önlem aldıklarını, 
1 milyon müşahit ile sandık güvenliğini 
sağlayacaklarını,  mühürsüz oylara geçit 
verilmeyeceğini, sandık gücü çalışmasının 
yürütücüsünün kendisi olduğunu...”dile 
getiren  ve  seçim günü  de, verilerin  ul-
aşacağı çökmüş istemin sorumlusu  Çelebi 
değil miydi? Hala mı şaşırıyorsunuz?

“Atatürk’ün askeriyim “ diyen Çelebi’nin  
katıldığı AKP’nin Grup Başkanvekili  Ma-
hir Ünal’ın Cumhuriyet devrimleriyle ilgili 
“ Cumhuriyet; bizim lügatımızı, alfabem-
izi,dilimizi, hasılı bütün düşünme setler-
imizi yok etmiştir” açıklamasına karşı sesiz 
kalmıştır. ..Bugün, Mahir Ünal’da, Mehmet 
Ali Çelebi’de, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
devrimleri sayesinde o koltuklarda oturuy-
orlar. Cumhuriyetten önce başka  bir dil 
mi kullanılıyordu da  Türkçe kullanınca 
düşünce üretilemiyor mu? Düşünce üret-
menin dille ilgisi yok. İstediği dille üretsi-
nde düşüncesini görelim...Bu Millet bun-
ları, o partiden bu partiye geç,  devletin, 
dilini, rejimini eleştir diye seçmedi... 

Ne sistem ne de kişiler değişmiyor ama 
değişen parti isimleri oluyor... AKP, 2022 
yılı seçimlerini kazandığında,  Milletvekill-
erinin çoğu barajı aşamayan, ANAP, DYP, 
DSP,MHP’nin Milletvekilleri değil mi-
ydi? Partilerinin seçim barajını aşamaya-
cağını anlayınca hemen baraşı aşacak olan 
AKP’de yerlerini aldılar.  Aynı zihniyetteki 
kişiler bugün bu partide, yarın başka par-
tide soluğu alıyor. Parti isimleri değil kişil-
er değişmeli, yeni yüzler, yeni fikir üreten-
ler bu ülkenin geleceğine yön vermeliler..

Devamı simgedergi.com'da...

SİSTEM AYNI SİSTEM...

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 8 
şüpheli tutuklandı

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 
soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelil-
erden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, 
müessese müdür yardımcısı S.A, işletme müdürü S.E, 
işletme baş mühendisi M.T. ile kartiyelerden (Birkaç 
üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden 
mühendisleri L.A. ve İ.H.M, iş güvenliği şube müdür 
vekili V.S. ve emniyet mühendisi Ş.K, savcılıktaki sor-
gularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakim-
liğe sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, 8 şüphelinin "bilinçli taksirle birden 
fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" 
suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltı-
na alınan şüphelilerin adliyeye sevki sürüyor 
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden idari müdür S.S.B, 
elektrik mühendisi H.O, emniyet şefi F.G, ikinci kartiye 
şefi Ş.K, hazırlık şefi S.Y, elektro mekanik şube müdürü 
M.G, elektrik servis şefi O.Ö, makine mühendisi Ş.O. 
ve makine mühendisi M.A. ise savcılık sorgusunun ar-
dından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden elektro mekanik baş mühendisi S.Ö. ise 
adli kontrol talebiyle çıkarıldığı hakimlikçe salıverildi.
Diğer şüpheliler, maden mühendisi R.O, sondaj şefi 
T.U, jeoloji mühendisi H.O.K, emniyet vardiya neza-
retçisi M.O, maden teknikeri M.Ö. ve maden mühen-
disi H.G'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müesseses-
ine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 
sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını 
kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.
Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 
soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü 
aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat 
Özdemir'in de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı 
kararı verilmişti.
Polis ekipleri, şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak 
Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü, hak-
kında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardi-
ya çavuşunun ise İstanbul'da hastanede tedavi gören 
madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesindeki patlamayla ilgili soruşturma kap-
samında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.
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Togg'un dış renklerinden birine "Pamukkale" ismi
verilmesi Denizli'de memnuniyetle karşılandı

MilSOFT ve BİTES arasında 2. Askeri Lojistik ve Destek 
Zirvesi'nde, Entegre Ürün Destek Yönetim Yazılımı 
(Mil-ILS) kapsamında artırılmış gerçeklik tabanlı 
bakım sistemi entegrasyonu alanında iş birliği hayata 
geçirildi.

Sözleşme, MilSOFT Genel Müdürü Adnan Metin ve 
BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun tarafından im-
zalandı.

MilSOFT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özçelik, 
AA muhabirine, lojistiğin nefes gibi olduğunu, nefes 
alındığı sürece öneminin fark edilmediğini ancak nef-
es kesildiğinde öneminin anlaşıldığını söyledi. Özçelik, 
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda lojistiğin savaşın kaderine 
nasıl etki edebileceğinin canlı olarak gözlendiğini vur-
guladı.

Türk savunma sanayisinin son yıllarda çok sayıda 
ürün ve çözüm geliştirdiğine, bunları dünyaya sunma-
ya başladığına işaret eden Özçelik, sahadaki ürünlerin 
maliyet ve operasyonel konseptler açısından idamesinin 
çok önem taşıdığını bildirdi. Özçelik, şöyle konuştu:

"MilSOFT olarak uzun yıllardır bu konsepte hazırlık 
yapıyoruz. Madem Türk savunma sanayisi artık global 
bir marka ve ürünlerimizi globalde satmak gibi ihraca-
ta odaklı perspektifimiz var, biz de ulusal standartlara 
uygun entegre lojistik yönetim sistemlerini ele alıyoruz. 

Son kullanıcılar ve Türk savunma sanayisindeki plat-
form ve sistem üreticilerine hizmet sunabilir hale geld-
ik. Ürünümüzün adını Mil-ILS olarak isimlendirdik. 
Lojistik yaklaşımını entegre olarak ele alınabiliyor, 
merkezi veri tabanı yönetimiyle kavramsal bir bütünlük 
sağlıyor. Ürün desteği, bakım desteği gibi alt modüller-
imiz var. Önleyici bakımla ilgili de artık yenilikçi te-
knolojiler yapay zeka, big datayı kullanıyoruz. Bu, işin 
arka tarafı, ön tarafına baktığımızda kullanıcının artık 
etkileşiminin artırıldığını görüyoruz. Burada da yeni 
nesil teknolojiler, özellikle artırılmış gerçeklik, sanal 
gerçeklik kavramların öne çıktığını görüyoruz. Ülkem-
iz ve dünyadaki konseptin de uzaktan bakıma doğ-
ru gittiğini, bu teknolojilerin de bunu desteklediğini 
görüyoruz. BİTES ile stratejik bir anlaşmaya imza at-
tık. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız ILS konusundaki 
bilgi birikimimizle BİTES'in artırılmış/sanal gerçeklik 
alanındaki yetkinliklerini entegre ettik. Burada son kul-
lanıcı deneyimlerini de edinme fırsatı bulduk. Bu bir-
likteliğin yurt içinde ve dışında ciddi anlamda iş potan-
siyelleri getireceğini düşünüyoruz."

Mustafa Özçelik, çözümlerini öncelikli olarak Türk 
Deniz Kuvvetlerinin kullanmasını arzuladıklarını, 
bunun yurt dışı satışlarını da hızlandıracağını belirt-
ti. Dost ve müttefik ülkelere pazarlama faaliyetlerine 
başladıklarını ifade eden Özçelik, gelecek yıl satışların 
gelmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan akıllı otomobil Togg'un dış renklerinden birine "Pamukkale" 
ismi verilmesi, Denizli'de yaşayanları sevindirdi.
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Milli boksör Sinan Şamil Sam'ın ölümünün üzerinden
7 yıl geçti

9 kez Türkiye şampiyonluğu yaşadı
Almanya'nın Frankfurt kentinde 1974 tarihinde dün-
yaya gelen Sinan Şamil, amatör boks yaptığı yıllarda 
oldukça başarılı bir performans sergileyerek 9 kez Tür-
kiye şampiyonluğuna ulaştı.
Kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan genç boksörün, ul-
uslararası arenada adından söz ettirmesi de uzun sür-
medi.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen 1992 
Avrupa Gençler Şampiyonası orta sıklette finale kadar 
çıkan Sinan Şamil Sam, boks otoritelerinin dikkati-
ni, erken yaşlarda çekmeyi başardı. 18 yaşında dünya 
şampiyonu oldu
Aynı yıl Kanada'nın Montreal kentinin ev sahipliği 
yaptığı Dünya Gençler Şampiyonası'nın finalinde Porto 
Rikolu Alexander Gonzalez'i yenerek hafif ağır sıklette 
altın madalyaya ulaşan milli boksör, parlak kariyerinin 
başlangıcını henüz 18 yaşında gerçekleştirdi.
1993'te Bursa'da düzenlenen hafif ağır sıklet Avrupa 
Şampiyonası'nda gümüş, aynı yıl Akdeniz Oyunları'nda 

altın madalya elde eden Sinan Şamil, 1995'ten itibaren 
ağır sıklet kategorisinde maçlara çıktı.

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen 1995 Dünya 
Boks Şampiyonası ile Belarus'un başkenti Minsk'teki 
Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli 
eldiven, kariyerindeki önemli bir başarıya ise dört yıl 
sonra imza attı.

1999'da ABD'nin Houston şehrindeki Süper Ağır 
Sıklet Dünya Şampiyonası'nda Audley Harrison ve 
Muchtarchan Dildabekow gibi dönemin önemli eld-
ivenlerini deviren Sinan Şamil Sam, finalde ise Kazak 
Mukhtarkhan Dildabekov'u mağlup ederek altın ke-
merin sahibi oldu.

Amatör maçlarda 217 galibiyet ve 18 yenilgi alarak adını 
uluslararası boks camiasında başarıyla duyuran Sinan 
Şamil Sam, 15 Nisan 2000'de profesyonelliğe adım attı.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle 2015 yılında vefat eden Sinan Şamil Sam, ağır sıklette şampiyon-
luğa ulaşan ilk Türk boksör olarak tarihe geçti.
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Judoda 2022 yılı gençlerin altın yılı oldu

Türkiye Judo Federasyonu, genç milli judocuların 2022 
yılında başarılı bir performans ortaya koyduklarını 
duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ümitler, gençler ve 
23 yaş altı kategorilerinde yer alan milli judocuların, yıl 
içinde dünya ve Avrupa şampiyonaları ile EYOF’ta 11’i 
altın, 12’si gümüş ve 9’u bronz olmak üzere toplam 32 
madalya ile başarılı bir yıl yaşattıkları ifade edildi.

Genç milli judocuların 2022 yılında başarılı oldukları 
organizasyon ve madalyaları şunlar:

Gençler Dünya Şampiyonası: Özlem Yıldız (Altın), Fi-
dan Ögel, Hilal Öztürk, Karma Takım (Gümüş), Merve 
Azak, Muhammed Demirel (Bronz).

Gençler Avrupa Şampiyonası: Merve Azak, Muhammed 

Demirel, Hilal Öztürk (Altın), Sıla Ersin, Münir Ertuğ, 
Karma Takım (Gümüş), İbrahim Demirel, Özlem Yıldız 
(Bronz).

Ümitler Dünya Şampiyonası: Sinem Oruç (Altın), 
Begümnaz Doğruyol, Zeynep Betül Sarıkaya (Gümüş), 
Zilan Ertem, Karma Takım (Bronz).

Ümitler Avrupa Şampiyonası: Zilan Ertem, Sinem Oruç 
(Altın), Ecem Baysuğ (Gümüş), Erman Gürgen, İbra-
him Tataroğlu (Bronz).

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: Sıla Ersin, Hilal Öz-
türk, Karma Takım (Altın), Hasret Bozkurt, Münir Er-
tuğ (Gümüş), Mustafa Koç (Bronz).

EYOF: İbrahim Demirel (Altın), Recep Ergin (Gümüş).

Genç milli judocular, yıl içinde 11’i altın, 12’si gümüş ve 9’u bronz olmak üzere toplam 32 madalya 
kazandı.
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BAE: OPEC+ petrolde arz talep dengesini koruyan 
teknik kuruluş olarak kalacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı 
Bakanı Suheyl el-Mezrui, Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden 
oluşan OPEC+ grubunun her zaman petrol piyasasın-
da arz ve talep dengesini korumada güvenilir bir teknik 
kuruluş olarak kalacağını söyledi.

BAE'de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı 
ve Konferansı'nda (ADIPEC 2022) konuşan Mezrui, 
OPEC+ grubunun dünyada petrol ihtiyacını karşılama-
ya istekli olduğunu belirtti.

Mezrui, "OPEC+ grubu her zaman petrolde arz ve talep 
dengesini koruma konusunda güvenilir teknik bir örgüt 
olarak kalacak." dedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman 
da ülkesi ile BAE'nin petrol üretimi ve rafinerisini 

güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

İki ülkenin temiz hidrojen projeleri üzerinde çalıştığını 
aktaran Suudi Arabistanlı Bakan, Riyad ile Abu Da-
bi'nin hidrojen üretiminde örnek ülkeler olacağına 
işaret etti.

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avustu-
rya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen to-
plantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 
milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Kon-
seyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de 
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri 
yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulun-
muştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, Petrol İhraç Eden 
Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun her zaman 
petrol piyasasında arz ve talep dengesini korumada güvenilir bir teknik kuruluş olarak kalacağını 

söyledi.
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ÇAYKUR, eylül ayında aldığı yaş çayın bedelini üreticilerin banka 
hesaplarına yatırdı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde, Artvin, Rize, 
Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay 
tarımı yaptığı alan için 16 Mayıs'ta başlayan kampanya, 
bugün sona erdi.

Kurum, birinci sürgünde 212 bin 445 ton, ikinci 
sürgünde 195 bin 162 ton ve üçüncü sürgünde 174 bin 
890 ton olmak üzere toplamda 582 bin 497 ton yaş çay 

alımı yaptı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA mu-
habirine, çok rahat bir çay sezonu geçirdiklerini söyledi. 
Alim, "Sıkıntı yaşanmadan kontenjansız serbest alımla 
bayram havasında bir kampanya geçirdik. İnşallah aynı 
temenniyle gelecek sene de sağlıklı huzurlu bir kampa-
nya geçiririz." dedi.

ÇAYKUR, eylül ayında aldığı yaş çayın bedelini üreticilerin banka hesaplarına yatırdı.
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ABD: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alacak
alternatif yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna 
tahılını ülke dışına çıkarmak üzere Karadeniz Tahıl 
Girişimi'nin yerini alabilecek bir alternatif olmadığını 
belirterek, Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin 
"Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güven-
imiz sonsuz." ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı 
askıya aldığını duyurdu
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rus mevkidaşı Şoy-
gu'ya 'tahıl sevkiyatı' telefonu
Türkiye'den 'denetim için bekleyen tahıl gemileri seyir 
riski oluşturuyor' uyarısı
Price, günlük basın toplantısında Rusya'nın Karaden-
iz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesini kaygıyla 
karşıladıklarına, özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş 
ülkelerin bu girişimin durdurulmasından etkile-
neceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ile 
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Ukrayna ve Rusya 
arasında imzalanan ve milyonlarca ton buğdayın 
Ukrayna limanlarından çıkarılmasına olanak sağlayan 

anlaşmanın yerine karadan tahıl nakliyatının mümkün 
olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Price, şu ifadeleri 
kullandı:

"Ukrayna'nın Tahıl Girişimi yürürlüğe girmeden önce 
bile karadan buğdayını nakletme kabiliyeti vardı. 
Dolayısıyla elbette Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 
başından beri sadece Karadeniz değil kara yolları da 
belirli ölçüde işlevsel oldu. Elbette ki Ukraynalı ortak-
larımızla kara nakliyatının etkili olup olmayacağına 
bakacağız ama Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl 
ihraç etmesinin yerini alabilecek alternatif yok."

Price, dün itibariyle Karadeniz Tahıl Girişimi kap-
samında 9,5 milyon metrik ton tahılın Ukrayna'dan 
çıkarıldığını ve bunun çoğunluğunun gelişmekte olan 
ülkelere gittiğini söyledi.

Sözcü, bu ölçüde büyük miktarda tahılın Ukrayna'dan 
kara yoluyla çıkarılması için gerekli olan altyapıyı inşa 
etmenin ve Rus saldırılarının sürdüğü bir ortamda id-
ame etmenin oldukça zor olacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna tahılını ülke dışına çıkarmak üzere Karaden-
iz Tahıl Girişimi'nin yerini alabilecek bir alternatif olmadığını belirtti.
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Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı
fethedemeyeceğini vurguladı

Zelenskiy gece saatlerinde Telegram'dan yaptığı 
görüntülü paylaşımda, ülkesinde Rusya'ya karşı devam 
eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin, bugün sabah erken saatlerde Ukray-
na'nın çeşitli bölgelerine füze saldırıları gerçekleştird-
iklerini kaydeden Zelenskiy, "Sadece bu sabah, teröris-
tler büyük bir saldırı için 55 seyir füzesi kullandı. 
Bunlardan 45'i imha edildi." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın farklı yerlerinde 
enerji altyapılarını hedef aldığını belirterek, "Enerji ve 
su tedarikini eski haline getirmek için mümkün olan 

her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." şek-
linde konuştu. Ukrayna savunma kuvvetlerinin başarılı 
bir şekilde faaliyet gösterdiklerine işaret eden Zelens-
kiy, Rusya'nın artık Ukrayna'da bir hedefi vurabilmesi 
için eski zamanlara göre çok daha fazla füze harcaması 
gerektiğini savundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın varlığını "yok edebilecek" 
bir güce sahip olmadığını kaydeden Zelenskiy, "Rus 
teröristlerin, Ukrayna'nın yaşama iradesini vurabilecek 
füzeleri yok. Medeni yaşayın ve birbirinize iyi bakın. Ne 
ordu ne terör ne de başka bir şey ile Rusya Ukrayna'yı 
fethedebilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı fethedebilecek 
bir güce sahip olmadığını söyledi.
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7. Pil Teknolojileri Çalıştayı Kayseri'de başladı

ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Neca-
ti Tekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ahi 
Evran Kongre Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, AS-
PİLSAN'ın nikel kadmiyum pillerin üretimiyle başlayan 
faaliyetlerinin 21. yüzyıla damgasını vuracağını söyledi.

Tekin, sektör paydaşlarından alınan verilerde AS-
PİLSAN'ın, ürettiği ürünlerde hedeflenen kaliteye ul-
aştığının görüldüğünü aktardı.

ASPİLSAN'ın Avrupa'nın ilk silindirik lityum iyon pil 
üretim tesisini kurduğunu anlatan Tekin, "2022 Eylül 
itibarıyla Asya'da yapılmış toplam pil üretimi kapasit-
esi 1,5 teravat/saat merkezindedir. Global üretim kapa-
sitesinin ise 2030 yılı itibarıyla 6 teravat/saat olacağı 
öngörülmektedir. Yani bugünkü üretim kapasitesinin 
önümüzdeki 8 yılda yaklaşık 5-6 katına çıkacağı tah-
min edilmektedir. Bu veriler, lityum iyon pil üretimi 
için ham maddeye ihtiyacın ne kadar kritik boyutlarda 
olacağının göstergesidir." diye konuştu.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise 
Kovid-19 ve sonrasında meydana gelen gelişmeler ned-
eniyle dünyanın ciddi enerji krizinin içine düştüğüne 
dikkati çekti.
Özellikle bu enerjinin doğal gaz ve petrol gibi yakıt-
lar çerçevesinde düğümlenmesinin yeni arayışların 
başlangıç noktasını oluşturduğunu belirten Özsoy, ye-
nilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama sistem-
lerinin gündeme geldiğini ifade etti.
ASPİLSAN'ın lityum iyon pil ile enerji alanında önemli 
yatırım yaptığına değinen Özsoy, "Biz altı farklı kimya-
da ve iki değişik ebatta pil üretebilecek altyapıya sahibiz. 
Önümüzdeki dönemde müşterilerimizin, ülkemizin ih-
tiyacına göre değişik kimyalarda ve değişik ebatlarda 
pillerimizi piyasaya sürmüş olacağız." dedi.
Özsoy, haziran ayı sonu itibarıyla seri üretime geçtikler-
ini hatırlatarak, şu ana kadar 870 bin pili müşterilerine 
göndermeye başladıklarını sözlerine ekledi.
Türk Silahları Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel 
Müdürü Sadık Piyade'nin de konuşma yaptığı çalıştay 
yarın sona erecek.

ASPİLSAN Enerji'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Pil Teknolojileri Çalıştayı Kayseri'de 
başladı.
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Mavi vatanın muhafızları için yerli yazılım
Deniz platformlarının güvenli ve sorunsuz görev yapması için alt sistemlerin kontrol ve izlenmesini 

sağlayan yerli yazılım, entegre edildiği Yıldız hücumbotunda başarılı sınav verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BİTES 
Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri şir-
keti, her çeşit zırhlı araç mürettebatının durumsal 
farkındalığını artıran "Zırh Ötesi Görüş Sistemi" 
geliştirdi.

Ana muharebe tankları ve zırhlı muharebe araçları 
gibi yakın görüş imkanı kısıtlı askeri araçlarda kul-
lanılacak sistem, personelin araç içinde taktik sa-
hadaki durumsal farkındalığını artırıyor. Zırh Öte-
si Görüş Sistemi, Komuta Kontrol Sistemi verilerini 
de alabiliyor ve bu verileri kamera görüntülerini ze-
nginleştirmek için kullanıyor. Sistem kullanılırken 
artırılmış gerçeklik gözlüğü takan personel, başını 
hangi yöne çevirirse zırhı görmeksizin doğrudan 
aracın çevresini izleyebiliyor.

BİTES Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak, 
AA muhabirine, şirketin kuruluşundan bu yana 
yenilikçi teknolojilerin muharebe sahasına ente-
grasyonuna stratejik önem verdiğini söyledi.

Bu kapsamda, muharebe sahasında piyadelerin 
durumsal farkındalığını zenginleştirmek, özgün 
ve milli platformların dijital ikizlerini geliştirmek 
gibi yenilikçi çözümler geliştirdiklerini belirten 

Albayrak, bunlara ek olarak yakın dönemde zırhlı 
araçlara ve tanklara yeni nesil kabiliyetler eklemek 
için Zırh Ötesi Görüş Projesi'ne başladıklarını if-
ade etti.

Albayrak, bu konuda çeşitli teknoloji gösterimleri 
yaptıklarını ve geldikleri aşamayı ilk kez 2015'teki 
IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda serg-
ilediklerini dile getirerek, çözümlerini ASELSAN'ın 
Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi'ne (Yamgöz) ente-
gre ettiklerini, sonrasında da çeşitli sözleşmeler im-
zaladıklarını ve sistemi daha da olgunlaştırdıklarını 
bildirdi.

Erinç Albayrak, son olarak Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 
2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma San-
ayii Başkanlığı ile yeni bir projeye başladıklarını 
kaydetti.

Albayrak, sistem sayesinde özellikle piyade desteği 
olmayan harekatlarda yakın alandaki tehditler-
in ve sıcak çatışma esnasında çevredeki risklerin 
önceden fark edilmesinin mümkün olacağını be-
lirtti.
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