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BAŞKANDAN

ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

 Afet.
Doğal afet... 

Geleceği belli.
Günü belli değil...

Sadece 10 ilimizi değil.
Tüm Türkiye’yi göçük altında bıraktı hepimizi can 
evinden vurdu...

Önlenebilir mi.
Önlenemez.
Ama.
Yıkım, göçük, can kaybı bilimsel tedbirlerle ön-
lenebilir. 

Bunun en net örneği Japonya ve Çin’dir...

8 dolayında depremler oluyor. 
Akıl. 
Bilim. 
Tedbirle. 
Can ve mal kaybı bizdeki gibi olmuyor.

Bizde de zarar önlenebilir...

Şu an birbirimizle dalaşıp, derdimiz o, şu, bu 
olmamalı...

Zaman geçirilmeden bilimin ışığında liyakat sahi-
bi uzmanlarla tüm Türkiye’de önlem için faaliyete 
geçilmeli.

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan bilim adamlarıyla 
istişarede bulunup gerekli önlemler ışığında konut 
faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

Tüm muhalefet partileri de eksik varsa eksiği, yanlış 
varsa yanlışı gösterip katkıda bulunmaları gerekir.

Şu gün çok önemli...

Ne siyaset.
Ne kavga.
Ne sağ.
Ne sol partili olma günü.
Ülke için birlik, beraberlik ve yek vücut olma günüdür.

Sağlıklı bir toplum, güvenli ve güneşli günler için bu 
zorunlu bir ihtiyaçtır.
İhtiyacın önünde duranı halk zaten affetmez.

Bir de hep Kızılay deniyor...
Doğrudur.
Herkes görevini yapmalı.

Kızılay bir yardım kuruluşu olup göçük altında kalan 
yardımseverlere parayla, ne kan ne gıda ne giyim-
kuşam satmamalı.

Gereğinin yapılacaksa hukuk devletinde yapılır... 

Şu an zaten müteahhit ve diğer sorumlular yargı önüne 
çıkarılıp tutuklandı.

Geriye çok önemli sorunumuz olan depreme dayanıksız 
çürük yapıların ivedi tespit ve çözümü kaldı.

Zaman geçirilmeden başlanmalı...

Bu birlik.
Bu beraberlik.
Bu gayretle ülkemiz üstesinden gelir.
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GÜNCEL

DTÖ küresel mal ticareti büyümesinin ilk çeyrekte 
zayıf kalabileceğini bildirdi

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu’nu 
yayımladı.

Raporda, dünya mal ticareti büyümesinin 2022’nin son 
çeyreğinde ivme kaybetmiş gibi göründüğü belirtilerek, 
bu yılın ilk çeyreğinde de zayıf kalmasının muhtemel 
olduğuna işaret edildi.

Bir önceki raporda 96,2 puanda olan DTÖ Mal Ticareti 
Barometresi’nin 92,2’ye gerilediği aktarılan raporda, söz 
konusu puanın, barometrenin temel değeri olan 100’ün 
altında olduğu ve hacim bazında zayıflayan ticaret 
büyümesine işaret ettiği vurgulandı.

Raporda, dünya mal ticaret hacmi büyümesinin 2022’nin 
3’üncü çeyreğinde güçlü olduğu ve bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5,6’lık bir artış kaydettiği hatırlatıldı.

Geçen yılın ilk üç çeyreğindeki kümülatif yıllık büyü-
menin, yüzde 4,4 ile DTÖ’nün Ekim 2022’deki yüzde 
3,5’lik artış tahmininin üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, öncü göstergelerin, çeyreklik ticaret hacmi 
büyümesinin 2022’nin 4. çeyreğinde muhtemelen negatife 
döneceği ve yıllık ticaret hacmi büyümesinin söz konusu 

tahminle uyumlu hale geleceğine işaret ettiği belirtildi.

Çin limanlarının konteyner taşıma kapasitesinin toparlan-
maya başlaması nedeniyle, beklenen ticaret yavaşlamasının 
kısa ömürlü olabileceği ifade edildi.

Raporda, ABD, Avrupa ve Japonya’daki satış ve üretim 
rakamlarının Çin’deki düşüşlerin üzerinde olmasıyla 
desteklenen ve 105,8 puan olan otomotiv ürünleri endeksi 
dışında, barometrenin tüm bileşen endekslerinin trendin 
altına düştüğü bildirildi.

İhracat siparişleri endeksinin 97,4 puanla trendin altında 
kalmasına rağmen yakın gelecekte olası bir yükselişe 
işaret ettiği vurgulanan raporda, konteyner taşımacılığı, 
hava taşımacılığı, elektronik bileşenler ve hammaddeler 
endekslerinin düştüğü ve trendin altında kaldığı kaydedi-
ldi.

Barometredeki 100’den büyük okumalar trendin üzerinde 
büyüme olacağını gösterirken, 100’ün altındaki okumalar 
trendin altındaki büyümeye işaret ediyor.

DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez 
yayınlanıyor.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticareti büyümesinin 2022’nin son çeyreğinde 
ivme kaybetmiş gibi göründüğünü, bu yılın ilk çeyreğinde de zayıf kalmasının muhtemel 

olduğunu bildirdi.
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“Türkiye Tek Yürek” kampanyası düzenlendi

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV 
ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 
televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampany-
ada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 
vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yapıldı.

Programın moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, 
Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Ar-
slan Yılmaz, Çağla Şikel ve Tümer Doğru üstlendi.

Ünlü dizi ve program yüzlerinden Barış Arduç, Berk Oktay, 
Burak Özçivit, Alişan, Deniz Baysal, Hande Erçel, Engin 
Akyürek, Esra Erol, Afra Saraçoğlu, Burak Deniz, Alp 
Navruz, Aslı Enver, Merve Dizdar, Barış Falay, Selahat-
tin Paşalı, Özge Özpirinçci, Uğur Güneş, Murat Yıldırım, 
Mehmet Özgür, Birkan Sokullu, Cem Öğretir, Eda Ece, 
Melisa Aslı Pamuk, Serdar Tuncer, Hüsnü Şenlendirici, 
İsmail Hacıoğlu, Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül 
Doğulu, Seda Sayan, Sibel Can, Hasan Can Kaya, Yılmaz 
Erdoğan, Eser Yenenler, Aras Bulut İynemli, Demet Öz-
demir, Ezgi Mola, Halit Ergenç stüdyoya gelen isimler 
arasında yer aldı. Ekranın ünlü isimleri bağış için gelen 
telefonlara baktı.

Yayının devamında Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Ebru 
Gündeş, Erkan Petekkaya, Sedef Avcı, Engin Altan Düzy-
atan, Serenay Sarıkaya, Esra Ketenci, Sümeyye Aydoğan, 
Hilal Anay, Mert Ramazan Demir, Mehmet Yalçınkaya, 
Zuhal Topal, Barış Kılıç, Feyyaz Şerifoğlu, Rojda Demir-
er, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Canan 
Ergüder, Doğa Rutkay ve Binnur Kaya kampanyaya destek 
vermek üzere gelen telefonları yanıtladı.  Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Tek Yürek Kampanyası 
Ortak Yayını”na telefon ile bağlandı. 

Ortak yayına telefonla katılan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, devletin tüm kurumları, personeli ve 
ekipmanıyla, milletin de yediden yetmişe tüm fertlerinin 
seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer almak için 
anında harekete geçtiğini, çetin kış şartlarıyla, şiddetli 
yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade 
bir mücadeleyle başlattıkları arama-kurtarma ve yardım 
çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İlk günlerdeki eksiklik ve aksaklıkların kısa sürede önemli 
ölçüde giderildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve rady-
olarda gerçekleştirilen kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşılırken, 9 

milyon adedi aşkın SMS gönderildi.
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ÖZEL HABER

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde meydana gelen depremin yaralarını birlikte sarmaya de-
vam ediyor. Bayer İnşaat ve Bayraktar İnşaat da  insani yardım seferberliğine 100 tır ile katkıda bu-
lundu…
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve Hatay başta olmak üzere çevre 11 ilde yıkıma sebep olan 
deprem felaketlerinin ardından Türkiye tek yürek olarak yaralarını sarmaya devam ediyor. 45 bin can 
kaybının yaşandığı asrın afeti, gerisinde yüz binin üzerinde yaralı ve on binlerle ifade edilen hasarlı 
bina bıraktı. Enkaz kaldırma çalışmalarıyla beraber hasar alan illerde AFAD Koordinasyonuyla bir-
likte Sivil Toplum Örgütleri, iş dünyası, dernekler, vakıflar ve vatandaşlar el ele vererek depremze-
delerin yaralarını sarmak için adeta tek yumruk oldular. 
Bayraktar İnşaat ve Bayer İnşaat da 100 tır ile katkı sağladı

Pazarcık’ta 7,7, Elbistan’da 7,6 olarak ölçülen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde evler-
ini kaybeden depremzedelerin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak adına Bayraktar İnşaat 
ve Bayer İnşaat el ele vererek bölgeye çok sayıda insani yardım malzemesi sevk etti. Geride kalan 3 
haftada depremde zarar gören 11 ildeki depremzedelere ulaştırılan yardım tırları AFAD koordinasyo-
nunda ihtiyaç sahipleriyle buluştu. 
Tırlarda, konteynır, gıda malzemeleri, giyim, odun, ısıtıcı, su ve hijyen malzemeleri yer aldı
Depremin yaşandığı ilk günden bu yana Bayraktan İnşaat ve Bayer İnşaat koordinasyonunda 
hazırlanan 100 tırda, çeşitli insani yardım malzemeleri yer aldı. Şimdiye kadar ulaştırılan 100 tırın 
50’sinde konteynırlar, elektrikli ısıtıcılar, içlik, bakliyat, mama, çeşitli hijyen malzemeleri ve giyim 
malzemeleri yer alırken; geriye kalan 30 tırla odun 20’siyle ise su deprem bölgelerine ulaştırıldı. Hali 
hazırda da ihtiyaçlar doğrultusunda Bayraktan İnşaat ve Bayer İnşaat tarafından bölgelere sevkiyatlar 
sürdürülmekte.

BAYRAKTAR VE BAYER İNŞAAT  3 HAFTADA 100 TIRLIK MALZEMEYİ 
DEPREM BÖLGESİNE SEVK ETTİ
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet 14 Mayıs’ta gereğini yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki 
konuşmasının başında, 6 Şubat’ta meydana gelen 
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 
45 bin 89 vatandaş için Fatiha okumaya davet etti.

Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, 
millete başsağlığı dileyen Erdoğan, tedavileri devam eden 
yaralılara Allah’tan acil şifalar niyaz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat tarihli 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündeki depremler, sonrasında büyüklüğü 6,6’ya 
kadar çıkan 11 bin 400’ün üzerinde sarsıntılar yaşadıklarını 
anımsatarak, bölgedeki illerin 62 ilçesinde ve 10 bin 190 
köyünde çok ciddi yıkıma sebep olan depremlerin halen 
devam ettiğini belirtti.

Deprem bölgesinde ve çevresinde büyüklükleri 4,5 ve 6’nın 
üzerine çıkabilen artçı sarsıntıların yol açtığı tedirginliğin 
sürdüğüne işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

“İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını 
ülkemizdeki ve dünyadaki tüm bilim insanları söylüyor. 
Gerçekten de Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş 
durumdadır. Yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği olan 
depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Bize 
düşen görev şudur: Evvela deprem öncesi altyapısıyla 
yollarıyla hastaneleriyle okullarıyla konutlarıyla iş ye-

rleriyle güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık 
yapmaktır. Depremin ardından ise olabilecek en hızlı ve 
etkin acil yardım çalışmalarını yürütmek, yaraları sarmak, 
yıkımları telafi etmektir. Her iki konuda da ülkemiz son 20 
yılda geçmişle mukayese edilemeyecek kadar büyük iler-
leme kaydetmiştir.” “Deprem fırtınası hepsinden büyük bir 
acıyı yaşattı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafızaların yoklanması halinde 
kendi neslinin 1966’da Muş Varto, 1970’te Kütahya Ge-
diz, 1971’de Bingöl, 1975’te Diyarbakır Lice, 1976’da Van 
Muradiye, 1983’te Erzurum Narman, 1992’de Erzincan, 
1999’da Marmara, 2011’de Van, 2020’de Elazığ Sivrice 
ve İzmir depremlerini bizzat hatırladığını dile getirdi.

Bunların dışında orta ve küçük çaplı, çoğu maddi hasara ve 
bir kısmı can kaybına da yol açan yüzlerce depreme daha 
maruz kalındığını anlatan Erdoğan, “Seliyle heyelanıyla 
yangınıyla kuraklığıyla daha farklı afetlerle de sıkça 
yüzleştik. Terörden sığınmacı akınına, siyasi ve sosyal kaos 
denemelerinden darbe teşebbüslerine kadar tabii olmayan 
ama her biri ayrı bir felaket mahiyetindeki diğer sınamaları 
da bunların üzerine eklememiz gerekiyor. Ama 6 Şubat’ta 
11 ilimizi birden vuran; bilhassa Kahramanmaraş, Hatay 
ve Adıyaman’ı adeta yerle yeksan eden deprem fırtınası 
milletimize hepsinden daha büyük bir acıyı ne yazık ki 
yaşattı.” değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs’ta gereğini 
yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.” dedi.
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Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişilik beslenme 
desteği sağladı

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, 
Kızılay’ın depremden etkilenen illerde farklı 
noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları 
ve ikram araçlarıyla her an depremzedelerin 
yardımına koştuğu, 6 bine yakın profesyonel ve 
gönüllüsüyle deprem bölgesinde yaraları sarmaya 
çalıştığı belirtildi.

Depremin hemen ardından 10 il, 67 ilçe ve 717 
noktada afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay ve 
koordine ettiği Afet Beslenme Platformunun 259 
paydaşı ile afetin 24’üncü gününde 5 aşevi, 86 
ikram aracı, 370 mobil mutfak, 47 mobil fırın, 
22 sahra mutfağıyla görev yaptığı ifade edilen 
açıklamada, afet bölgesinde günde 3’er öğünden 
93 milyon 268 bin 114 kişilik beslenme desteği 
verildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Mobil mutfak ve ikram araçlarını 
depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay; 
Türkiye Afet Müdahale Planı’nda kendisine ver-
ilen beslenme hizmetini yerine getiriyor.” ifadesi 
kullanıldı.

Türk Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Platformunun, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli 
depremlerden bu yana afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağladığı bildirildi.
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Prof. Dr.
Özcan ERDOĞAN

Yazar

TÜRKİYE TEK YÜREK

6 Şubat Pazartesi günü daha sabahın 
04.17’si…İnsanların büyük bölümü derin 
uykularında…Öyle büyük bir deprem ki, 
binalar yıkılıyor, kentler yerle bir oluyor, 
tam bir enkaz yığınına dönüyordu.  Öyle 
büyük bir sarsıntı ki bu Kahramanmaraş 
başta olmak üzere Gaziantep, Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kilis, Os-
maniye, Adana ve Hatay İllerinin nere-
deyse bütün yerleşim birimlerini tam 
bir enkaz yığınına döndürürken, 500 km 
çapında çok büyük bir yıkıma neden olurk-
en, Elazığ ile birlikte 11 İlin bulunduğu 
bölgede yaklaşık 13.5 milyon insanımızı 
doğrudan etkiliyordu. Asrın felaketi 
olarak nitelenen ve 6 Şubat Pazartesi günü 
sabahın 04.17’sinde meydana gelen 7.7’lik 
depremin yanında 13.24’de yaşanan ik-
inci 7.6 büyüklüğündeki depremler ve 
arkasından gelen ve halen devam eden  
artçı sarsıntılar, ülkemizde tarifi imkansız 
acılara yol açıyordu. Depremin boyutu 
ve yıkıcılığı öylesine büyüktü ki, hemen 
uluslararası yardımları da içeren 4 se-
viye alarm durumu da ilan edilerek, dev-
let milletiyle birlikte deprem bölgesine 
odaklanıyor, depremlerin yol açtığı ağır 
tahribatı giderebilmek için seferber oluy-
ordu. 
Tarihin her döneminde olduğu gibi ke-
derde ve kıvaçta bir olmasını bilen 
Türk Halkı yine topyekün kenetleni-
yor, tüm imkanlarını seferber ederek, 
deprem bölgesine koşuyor, devletimizin 
yanında gönüllüler ordusuyla sivil toplum 
kuruluşlarımız hemen afetzedelere yardım 
elini uzatabilmek için yoğun bir çaba 
harcıyor, bir taraftan kurtarma ve enkaz 
kaldırma çalışmalarını yürütürken, diğer 
taraftan ülke çapında yardımlar çığ gibi 
büyüyor, sıcak çorbadan, çadır ve kon-
teyner kurulumuna kadar açil ihtiyaçları 
karşılama yarışına giriliyordu.
99 Marmara depreminde olduğu gibi Türk 
Halkı, telafisi imkansız acılarını sarmaya 
çalıştığımız Kahramanmaraş depreminin 
10 ilde neden olduğu derin yaralarını, 
yine büyük bir dayanışma ruhu içinde  
ve tam bir seferberlik inancı ile sarmaya  
çalışıyordu. 
Gelinen süreçte, İçişleri Bakanlığı 
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) 
Başkanlığınca yapılan son değerlendirmeye 
göre, Kahramanmaraş ili Pazarcık merke-

zli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 
7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 
9.136 artçı deprem meydana gelmiş, 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, 
Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde 
toplam 44.218 vatandaşımız ne yazık 
ki, hayatını kaybetmiştir. Bir kez daha, 
depremlerde hayatlarını kaybeden can-
lara, Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz 
Milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyor, 
halen tedavileri süren yaralılarımıza da 
acil şifalar diliyorum. Son tespitlere göre, 
deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binada-
ki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birim-
de hasar tespit çalışması yapılmış, hasar 
tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 
binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin 
acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve 
yıkık olduğu, bununla beraber, 24 bin 464 
binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin 
orta hasarlı olduğu tespit edilerek,  205 bin 
86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız 
birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 
milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise 
hasarsız olduğu belirlenmiştir.
Şüphesiz, her türlü takdirin üstünde olan 
Milletimizin insan üstü dayanışma ruhu 
ile bundan önce yaşanılan felaketlerde 
olduğu gibi Türk Halkı bu büyük felake-
tin yaralarını saracak, acılarını dindirecek, 
yerle bir olan depremlerin yıktığı kentleri 
yeniden inşa edecektir.
Esasen bu konuda da çalışmalara hızla 
başlanmıştır. Bu çerçevede çalışmaları 
bizzat yürütmekle görevli olan Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
da yerleşime açılacak alanlarda tüm afet 
risklerinin tespiti yapılacağı, morfolojik, 
jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolo-
jik, sismotektonik arazi kullanımı incele-
nerek zeminin depreme dayanıklılığını 
ortaya koyan mikro-bölgeleme ve je-
olojik etüt çalışmalarının sürdürüleceği, 
eski yerleşim alanlarının zemin incel-
emelerine göre, imar kısıtlaması, bina 
yoğunluğunda azaltım dahil seçenekler 
değerlendirilerek, sağlam zemin için 
sıvılaşmanın olmayacağı yerler belirlenip 
fay hatlarına mesafe hesaplanacağı belir-
terek, deprem bölgesinde yeniden kurula-
cak kentlerin inşa ve ihyasının yukarıdaki 
ilkeler doğrultusunda gerçekleştirileceğini 
açıklamıştır.
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Yine, Bakanlık bundan böyle yaşanılan fela-
ketlerden ders alınarak, “Dirençli şehirler” 
için ‘ovadan dağlara doğru yerleşim modeli’ 
üzerinde durularak, radye temel tünel kalıp sis-
temi tüm yapılarda uygulanacağı, yine şehrin 
kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi doku-
suna, sosyolojisine, demografik yapısına uy-
gun şekilde tasarlanacak olan yeni konutların 
hiçbirinin zemin artı 3-4 katı geçmeyeceği 
ve en önemlisi de  bundan böyle sürecin her 
aşamasında üniversiteler, bilim insanları, müh-
endis, mimar, şehir planlamacıları ile işbirliği 
yapılacağını özellikle  vurgulamaktadır.

Türkiye artık topyekün bir deprem bölges-
inde bulunduğu gerçeğinden hareketle, her 
seferinde büyük acılara neden olan ve açtığı 
derin yaraları Milletçe sarmaya çalıştığımız 
bu depremlerden gerekli dersleri çıkararak, 
yine birer deprem ülkesi olan Japonya ve Şili 
gibi ülkelerin aldığı yaşamsal tedbirleri de 
göz önüne alarak, bu tür felaketlerin önüne 
geçmelidir. Bu anlamda neden bu kadar çok 
binanın yıkıldığı, oturulamaz hale geldiği, 
neden bu kadar çok insanımızın hayatını 
kaybettiği sorusunun cevabı bilimsel olarak 
ortaya konulmalı, bir an önce Fay Kanunun 
çıkararak, yaşambilimsel temele dayanmayan 
imar affı, imar barışı gibi mühendislik hizmeti 
almamış, sağlıksız ve güvensiz yapı stokunu 
yasallaştıran düzenlemelere son verilmeli, 
doğal eşikler yeniden yapılanma sürecinde 
esas alınmalı, yeni planlama sürecinde kül-
tür varlıkları hariç bu alanlarda yapılaşmalara 
kesinlikle izin verilmemelidir.

Hiç şüphesiz, Türkiye tek yürek olarak, Dev-
leti ve Milletiyle bu acıyı da dindirecek, 
depremlerin yol açtığı derin yaraları her fela-
kette olduğu gibi yine sımsıkı kenetlenerek, 
süratle saracaktır. 

Öyle ki, bugüne kadar, Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, 
Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya 

ve Elazığ’dan toplam 528.146 depremzede 
kardeşimizin Ülkemizin diğer illerine tahliye 
edildiği, yine, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil 
Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca 
yapılan açıklamada da yer verildiği gibi, ha-
len deprem bölgesinde Bakanlıklar, ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve 
kuruluşlar tarafından sevk dilen 335 bin 382 
çadırın kurulumunun gerçekleştirildiği, 10 il 
ve 130 noktada konteyner kent kurulumları 
devam ettiği, Afet bölgesinde ve afet bölge-
si dışında; çadır, konteyner, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının Yurtları, oteller, Kamu kutrum 
ve kuruluşlarının tüm misafirhaneleri, MEB 
tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti 
sunulan kişi sayısının 1 milyon 914 bin 292 
olduğu, Türk Kızılay, AFAD, Milli Savun-
ma Bakanlığı, Jandarma ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarından bölgeye toplam 370 mobil 
mutfak bölgeye sevk edildiği, Afet bölgesinde 
halen 72 milyon 665 bin 488 sıcak yemek, 
11milyon 117 bin 619 çorba, 14 milyon 359 
bin 253 kumanya ve paketli gıda, 30 milyon 
76 bin 431 su, 79 milyon 428 bin 296 ek-
mek, 4 milyon 183 bin160 içecek dağıtımının 
yapıldığı, 4 Mobil Sosyal Hizmet merkezinin 
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malat-
ya illerine gönderilmiş olduğu, bunun yanında 
deprem bölgesinde bulunan illere sevk edilen 
personel sayısı 3 bin 410, deprem bölgesi 
dışında 3 bin 585 personel ve .1.565 araç 
sevk edildiği, depremin acılarını ve yol açtığı 
travmayı bir nebze giderebilmek bakımından 
deprem bölgesinde 614 bin 993, deprem 
bölgesi dışında 296 bin 949 olmak üzere to-
plam 911 bin 942 kişiye psikososyal destek 
verildiği de dikkate alınarak, depremlerin 
neden olduğu yaraların topyekün giderilmesi 
sürecinin de daha uzun bir zamana yayılacağı 
gerçeği gözden ırak tutulmamalıdır.
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3 SORUDA - Saha Bulguları: Yıkılan yapılar 
zemin-yapı ilişkisi hakkında ne söylüyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sahada 
görev alan Doç. Dr. Pelin Özener, deprem bölgelerinde 
yapı-zemin ilişkisinin deprem hasarlarına etkisine dair gö-
zlemlerini AA Analiz için 3 soruda kaleme aldı.

Hasarlar daha çok hangi binalardaydı?
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 
sahaya yapılan ziyaretlerde, deprem sırasında meydana 
gelen hasarların yerel zemin koşulları ve yapısal sorunlar-
la ilişkili olduğu görüldü. Özellikle, Hatay-İskenderun ve 
Adıyaman-Gölbaşı gibi bölgelerde, uygulanan temel sis-
temine bağlı olarak zemin sıvılaşması nedeniyle binaların 
zemine batarak veya yana yatarak yıkıldığı gözlemlendi.

Genel olarak, yapılaşmada zemin koşullarının dikkate 
alındığı, sağlam zemin üzerinde yer alan ve yönetme-
liklere uygun temel tasarımının uygulandığı binalarda 
bina hasarları yoktur veya sınırlı kalmıştır. Diğer taraf-
tan, toptan yıkımın yaşandığı birçok binada gerek deprem 
yönetmeliğinde belirtilen esaslara gerekse bir binanın 
yapımı sırasında uyulması gereken kurallara uyulmadığı 
gözlemlendi.

Deprem sonrası yapılacak detaylı çalışmalarla, yapılaşma 
sırasında inşaat süreçlerinde zemin etüdü çalışmalarına ne 
ölçüde dikkat edildiğiyle ilgili daha net bir tablo elde edi-
lecektir. Ancak, deprem bölgesine yapılan saha ziyaretleri 
neticesinde, sıvılaşabilir zeminlerin yer aldığı bölgelere 

binaların inşa edildiği; bu zeminlerde uygulanması ger-
eken temel sistemlerinin uygulanmadığı ve fay sakınma 
bölgelerinin göz önünde bulundurulmadığı bir yapılaşma 
dikkat çekiyor.

Bölgede farklı zeminler üzerine uygun yapılaşma kriterl-
erine dikkat edilmiş mi?
Sahaya yapılan ziyaretler sonucunda, farklı zeminler üz-
erinde uygun yapılaşma kriterlerine dikkat edilmeyen 
birçok binanın yapısal bir sorun olmadığı halde yıkıldığı, 
devrildiği ve binalarda dönmelerin ve aşırı oturmaların 
meydana geldiği gözlemlendi. Bunlar, Türkiye Bina ve 
Deprem Yönetmeliği’nde verilen esaslara göre gerekli 
mühendislik hizmetini almamış ve yapı-zemin ilişkisinin 
inşaat sürecinde dikkat alınmadığı yapılardır. Bununla 
birlikte, bu olumsuz sonuçların görüldüğü bölgelerde hiç 
hasar almamış veya can kaybına yol açmadan hasar almış 
ve ayakta kalmış binalar da bulunuyor.

Yapılaşmada temelin taşıma gücünü arttıran en önemli 
kriter olan temel derinliğine dikkat edilmediği ve binaların 
birçoğunun yeterli temel derinliğine sahip olmadığı ortaya 
çıktı. Depremin ciddi etkilerinin oluşmasına neden olan 
özellikle, sıvılaşabilir zeminlerin yer aldığı bölgelerde bu 
zemin koşullarına uygun bir yapılaşma olmadığı üzülerek 
görüldü.

Genel olarak, yapılaşmada zemin koşullarının dikkate alındığı, sağlam zemin üzerinde 
yer alan ve yönetmeliklere uygun temel tasarımının uygulandığı binalarda bina hasarları 

bulunmuyor.
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TSK helikopterleri deprem bölgelerine 1500 tondan fazla yardım 
malzemesi taşıdı

Adana’daki İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda 
70’e yakın helikopterle görevlendirilen pilot, teknisyen 
ve personel, gerçekleştirilen uçuşlarla depremzedelere 
yardım ulaştırıyor.

Pazarcık merkezli 6 Şubat’taki 7,7 büyüklüğündeki 
depremin ardından bölgenin en önemli insani yardım 
üslerinden biri olan Tanker Üs Komutanlığı’nda toplanan 
insani yardım malzemeleri, helikopterlerle depremden et-
kilenen bölgelere naklediliyor.

Yaralı depremzedelerden helikopterle sevk edilmesi uygun 
görülen hastalar, çevre illerdeki hastanelere götürülüyor.

Bölgelerde karşılaştıkları sis, kar ve rüzgar gibi olumsuz 
hava koşullarında dahi görevlerini yürüten tecrübeli pilot-
lar, şu ana kadar 2100 saatin üzerinde uçuş, 4200’den fazla 
sorti yaptı.

“700’ün üzerinde hasta ve yaralı taşıdık”
İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı TSK Helikopter 
Koordinasyon Merkezi’nde görevli kara havacılık koor-
dinasyon subayı Kara Pilot Albay Ali İhsan Akçay, AA 
muhabirine, ilk günden itibaren terörle mücadeleyi aksat-
mayacak şekilde helikopterlerin ve personelin Adana’da 
konuşlandırıldığını söyledi.

Helikopterlerle gün boyu uçuşlar gerçekleştirdiklerini be-
lirten Akçay, “24 saat esasına göre gece ve gündüz deprem 
bölgesindeki ulaşabileceğimiz tüm noktalara ulaştık. Ha-
len de devam ediyoruz.” dedi.

Albay Akçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün gücüyle 
depremzedelere yardım etmek için çalıştığını dile getirdi.

Herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını ifade eden 
Akçay, şunları kaydetti:

“Bir nebze katkımız oluyorsa ne mutu bizlere. Türkiye 
çapında yaptığımız tüm görevlerden çok daha farklı bir 
görev bu. Buradaki pilotlarımız, teknisyenlerimiz ve he-
likopterde görev alan tüm personel var gücüyle çalışıyor. 
Şimdiye kadar depremin ilk gününden itibaren 700’ün üz-
erinde hasta ve yaralı taşıdık. 4 binin üzerinde personel 
taşıdık ki bu personel AFAD personeli, kurtarma personeli, 
UMKE personeli. Toplam 1500 tonun üzerinde malzeme 
ve yük taşıdık; bunlar çadır başta olmak üzere kurtarma 
malzemeleri. Gece ve gündüz tüm gün boyunca depremin 
ilk gününden beri uçuş faaliyetlerimiz bu şekilde devam 
ediyor.”

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 
etkilenen bölgelere insani yardım malzemesi ulaştırmanın yanı sıra yaralıların çevre

illerdeki hastanelere naklini sağlıyor.
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ELLERİMİZLE YAPTIKLARIMIZ
     
Gördüğümüz, duyduğumuz,  hatta 
yaşadığımız bir olayı, felaket boyu-
tunda da olsa bir süre sonra unutu-
ruz. Aynı olay, roman, hikâye, sin-
ema gibi bir sanat eserine akseder ve 
biz bunu okur veya izlersek, âdeta 
yüreğimize kazınır ve bizim için unu-
tulmazlar arasına girer;  ruhumuzda 
yeni bir pencere açar; dünyaya ve in-
sana bakışımızı değiştirir.  Buradaki 
sır, bakmak ve görmek meselesidir. 
Sanatçı, görür ve bizim de görmemizi 
sağlar. Eskilerin “feraset” dediği ve 
Peygamberimizin en veciz şekilde 
ifade ettiği: “Müminin ferasetinden 
sakının çünkü o, Allah’ın nuruyla 
görür,” hadisi,  tam da işte budur.
 Yaşadığımız bu deprem 
felaketi, hepimizde sarsıcı bir etki 
yapmıştır. Bazılarımız bunu, bir süre 
sonra unuturken, bazılarımız bir ömür 
boyu iç dünyasında yaşayacaktır. 
Bazılarımız da depremzedelere 
yaptığı yardımla içlerindeki deprem-
den kurtulmayı deneyeceklerdir. 
Bu, tıpkı yüreğinde biriken ve bunu 
kâğıda dökünce rahatlayan kişi gi-
bidir. Bazılarımız da işi, kadere 
bağlayıp içindeki depremden kurtul-
maya çalışacaktır. Şu bir gerçek ki, 
bu felaket, çoğumuzun ruhunda yeni 
bir pencere açmış, dünyaya ve insana 
bakışımızı değiştirmiştir. Biz, bundan 
sonra eski biz olamayız.
 Ne var ki, çağımızda gelişmiş 
olan görsel ve işitsel medya, bizi, 
istediği gibi yönlendirir hale gelmiştir. 
Sıradan insanların düşünme ve irade 
yeteneğini elinden alan medya, onları 
istediği gibi yönlendirmektedir.  Özel-
likle özeleştiri yapamayan toplumlar, 
politika girdabına düşüp suçu bir-
ilerine yükleyerek, bu büyük deprem 
felaketinin acısının kenarından 
dolaşabilmektedirler. Bu nedenledir 
ki, yarınlarını güvence altına almaktan 
ve bu depremi yüreğimde hissetme-
kten uzak duranlar, günü kurtarmaya 
yönelik hesaplar yaparlar. Bunun so-
nucu 

olarak, tarih boyunca felaketlerden 
kurtulamazlar. Çoğu zaman da kend-
ilerince idealize ettikleri bazı tarihî 
şahıslara ve tarihîn parlak sayfalarına 
sığınıp onlarla övünerek, yaşadıkları 
felaketlerden kurtulmaya çalışırlar. 
Özellikle sohbet toplumundan oku-
ma toplumuna geçemeyen toplumlar 
böyledir.
Sonuç olarak; okuyan, sorgulayan ve 
kendi iradesiyle hareket eden “fera-
set” sahibi nesiller yetiştirmedikçe, 
deprem ve benzeri büyük felaketlere 
sebep olan doğa olaylarına boyun 
eğen; mağlubiyeti kabullenen bir to-
plum olmak, kaderimiz olacaktır. 
Unutmayalım ki, böyle bir kader de 
kendi ellerimizle oluşturduğumuz 
bir kaderdir. Bunun ne denli bir 
yanlış olduğuna işaret eden, Kuran-ı 
Kerim: “Kendi ellerinizle kendini-
zi tehlikeye atmayın,”(Bakara,195) 
uyarısında bulunmaktadır. Ayrıca 
birkaç kez tekrarlanan: “Sen, Allah’ın 
ezelî kanununda bir değişiklik 
göremezsin,”(Fetih,23) ifadesiyle de 
Allah’ın ezelden koyduğu doğanın 
kanunlarını, iyi okumamız ve on-
dan gelecek felaketlere karşı tedbir 
almamız gerektiğini belirtmektedir. 
Bir an önce eğitim ve öğretimimizi 
belli bir seviyeye çıkarmazsak, doğayı 
yani Allah’ın değişmez kanununu,  
enine boyuna araştıramazsak,  ken-
di ellerimizle doğal âfetlerin önüne 
setler çekemeyeceğimiz ve bunun so-
nucu olarak da kendi ellerimizle kendi 
felaketimizi hazırlayacağımız ve de 
hazırladığımız ortadadır.
 Allah, milletimizi, bu tür 
büyük felaketlerden korusun; ölen-
lerimize rahmet, yaralılarımıza şifa, 
geride kalanlarımıza sabır ve “feraset” 
versin.
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DEPREMİN EKONOMİK MALİYETİ

5 Şubatı 6 Şubat 2023’e bağlayan gece sa-
bah saat 4,17 sularında meydana gelen ve 
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan 
ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetlerindeki 
depremlerin Türkiye ekonomisine önem-
li maliyeti olacaktır. Deprem bölges-
indeki 10 ilin Türkiye Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılasındaki (GSYH) payı yaklaşık 
olarak %9-10 civarındadır. Türkiye 
ekonomisine depremin maliyetinin en 
az 2-4 milyar dolar, en çok da 84 milyar 
olabileceği tahminleri yapılmaktadır.
Deprem bölgesindeki illerin toplam nü-
fusu 13,5 milyon ve bu nüfus ile Tür-
kiye Nüfusunun yaklaşık %15,7’sini 
oluşturmaktadır. Dış ticaret, otomo-
tiv sahipliği, istihdam tarım, mevduat 
bütçe gelirleri gibi kalemler itibarıyla 
depremin etkilediği illerin Türkiye 
toplamı içerisindeki payı %5 ile %15 
arasında değişmektedir. Ortalama bir 
değerlendirme ile Türkiye’nin her açıdan 
bu bölge  %10’unu oluşturmaktadır.  Bu 
verilerden hareketle bu bölgeye olacak 
maliyetin 84 milyar dolar olması zor-
dur. Çünkü tüm iktisadi faaliyetler dur-
mayacak ve gelen yardımlar ve devletin 
katkılarıyla kısa sürede kayıplar telafi 
edilmeye ve halkın bölgede üretmeye de-
vam etmesine çalışılacaktır. Ekonomik 
kaybın az olmasını sebep olacak bir diğer 
durum da depremin etkilediği 10 ilden 
ikisi olan Adana ve Gaziantep illerinin 
en az hasar alan ve bölgenin en büyük 
ekonomik üretim gücüne sahip olan illeri 
olmasıdır. Bu illerdeki ekonomik kayıp 
yüksek olmayacağı için depremin toplam 
maliyetinin Türkiye GSYH’nın yaklaşık 
%10’nuna tekabül eden 84 milyar dolar 
değil, yaklaşık 20 milyar dolar ile 40 mil-
yar dolar arasında bir rakam olabileceği 
tahmini yapılabilir. 
Depremin uzun dönemde ekonomik 
kaybının yüksek olmaması için bölgeden 
yaşanabilecek bir göç dalgasının önlen-
mesine yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. 
Bunun için depreme dayanıklı konutların 
bir an önce yapılıp depremzedelere acilen 
dağıtılması ve bölgede çalışma koşuluyla 
her depremzede aileden bir kişinin ka-
muda istihdamına öncelik tanınması et-
kili olabilecektir. Ayrıca devlet ve STK 
programlarının çoğunlukla bölge illerinde 

gerçekleştirilmesi ve devlet öncülüğünde 
bölgede psikolojik bir güven ortamının 
topluma verilmesi de önemli olacaktır.
Diğer taraftan depremin Türkiye’nin 
ekonomik büyümesini %1-3 civarında 
düşüreceği tahminleri olsa da özellikle 
ekonominin lokomotif sektörü olan 
inşaat sektörünün canlanmasına bağlı 
olarak bu etkinin yüksek olmayacağı 
tahmin edilebilir. Türkiye, ABD ve Çin 
ile birlikte müteahhitlik hizmetlerinde 
dünyada üçüncü sıradadır. Bunun anlamı 
öz kaynakları ile imar faaliyeti tamamla-
nabilecektir ve bu durum manevi olarak 
yaşanan bu yıkımın içinde ekonomik bir 
canlılık anlamına gelecektir.
Manevi yıkımının hesap edilmesinin 
mümkün olmadığı bu felaketin ekonomik 
ve sosyal etkisinin en aza indirilmesi için 
de yapılması gerekenler şunlardır:
Bölgeye yapılan yardımların en az bir 
yıl devamlılığını sağlayacak düzenle-
melerin yapılması, iktidar ve muhalefe-
tin siyasi hiçbir beklenti içine girmeden 
ötekileştirme vurgularından kaçınmaları, 
göç dalgasının yaşanmasının önlenmesi, 
özellikle fay hattında bulunan Türkiye’nin 
tüm şehirleri için diğer bölgelere göre 
binaların daha sağlam yapılabileceği 
düzenlemeler getirilmesi, deprem 
hatlarındaki köylerin “köysel dönüşüm” 
projeleri kapsamında TOKİ tarafından 
dönüştürülmesi ve böylece kırsalın canlı 
tutulması. Uzun süreli değişimi sağlamak 
için de eğitim sisteminin şekillendirilmesi 
gerekmektedir. Son söz olarak bilinen 
bir cümleyi tekrarlamakta yarar vardır. 
“deprem öldürmez, bina öldürür”.
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GÜNCEL

Afet Yeniden İmar Fonu’nun detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
AK Parti TBMM Grup Toplantısı’ndaki 
konuşmasında, deprem sonrası şehirlerin 
hızla ayağa kalkabilmesini temin et-
mek için “Afet Yeniden İmar Fonu” 
kurulacağını açıkladı.

AA muhabirinin, edindiği bilgiye göre, 
Afet Yeniden İmar Fonu Yönetim Kurulu, 
Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında 
ilgili bakanlardan teşekkül edecek.

Afet Yeniden İmar Fonunun kaynakları
Afet Yeniden İmar Fonu, fondan 
kaynak aktarımı yapılacak projeleri, 
aktarılacak kaynak tutarını ve harcama 
programlarını belirleyecek.

Afet Yeniden İmar Fonunun kaynakları 
yurtiçi ve yurtdışından gelen her nevi 
bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye 
bu amaçla konulacak ödenek, kanun-
la kurulan fonlardan Cumhurbaşkanı 
Kararı ile belirlenecek miktarda 
yapılacak aktarımlar, Afet Yeniden İmar 
Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı ser-
maye ve para piyasalarından ilgili mev-
zuat kapsamında yer alan izin ve onaylar 
aranmaksızın, kurum ve kuruluşlarının 
mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan 
muaf tutularak sağlanan finansman 
ve kaynaklardan, para ve sermaye 
piyasaları dışında diğer yöntemlerle 
sağlanan finansmandan ve diğer gelirl-
erden oluşacak.

Doğal afetler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı 
ve üstyapı çalışmaları için Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe bağlı “Afet 

Yeniden İmar Fonu” kurulacak.
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ÂB-I HAYAT:  HAYAT SUYU

Âb-ı Hayat: Hayat suyu; karanlıklar ül-
kesinde bulunduğuna ve içenlere ya da 
yıkananlara ölümsüzlük kazandırdığına 
inanılan efsanevi su.
Arap, Fars ve Türk edebi eserlerinde 
aynu’l-hayat: hayat kaynağı, âb-ı bekâ: 
sonsuzluk suyu, âb-ı câvîdânî: sonsu-
zluk suyu, âb-ı cevânî: gençlik suyu, âb-ı 
İskender: İskender suyu, hayat kaynağı, 
hayat çeşmesi, bengisu, dirilik suyu vb 
isimlerle de anılan bu efsanevi su nere-
deyse tüm dünya mitolojilerinde yer alır. 
Hayat suyu veya ölümü yenecek il-
açlar düşüncesi en eski dönemlerden 
beri çeşitli uygarlıklarda görülmüş, bu 
nedenle tarihsel ve efsanevi kahraman-
lar oluşturulmuştur. Bu kahramanların 
hikâyelerinin diğer kültürel değerlerle bir-
likte dolaşıma girmesiyle kültürel iletişim 
de sağlanmış, dolayısıyla farklı halkların 
kültürlerinde bu konuda benzerlikler 
ortaya çıkmıştır. Tarih ve rivayetlerin 
tanıklığıyla İran kültür ve edebiyatında da 
bu düşünce değişik şekillerde günümüze 
dek gelmiştir.
İnsanın dünyaya adım atışından itibaren 
hemen her toplumda hayatın kısalığı, 
şiddetli yaşama arzusu ve sonsuz bir 
hayat arama düşüncesini doğurmuştur. 
Bu düşünce çeşitli toplumlarda çeşitli mi-
tolojik ürünler ortaya çıkarmış, insanların 
ebedi bir hayat aramak için verdikleri 
mücadeleleri anlatan özgün destanlar 
kaleme alınmasını sağlamış, gerçekte 
olmasa da hayal dünyasında sonsuz bir 
hayatı canlandırma yoluna gidilmesine 
neden olmuştur. Bulunması son derece 
zor ve böylesine değerli bu maddeyi 
elde edebilmek için insanoğlu tarihin en 
eski devirlerinden beri uzun seferlere 
çıkmıştır. Karanlıklar ülkesine, bilinmey-
en coğrafyalara, uçsuz bucaksız yerlere, 
kutsallar diyarına, ölüler yurduna, tanrılar 
şehrine yapılan, çoğu zaman amacına 
ulaşamayan zorlu ve son derece sıkıntılı 
seyahatlerin kahramanlarının başlarından 
geçenler gizemli bir dille aktarılagelmiştir.
Suyun hayat veren, dirilten, yapıcı ve 
canlılık kazandırıcı özelliği çeşitli in-
ançlarda kendini göstermiş ve ölümsü-
zlük kazandıran “hayat suyu” efsane-
sinin doğuşuna zemin hazırlamıştır. 
Gılgamış destanında “hayat veren 
bitki”den söz edilse de, hayat suyu ilk 

olarak Fenikelilerin İskender hikâyes-
inde dile getirilmiştir. Bu hikâyeye göre 
İskender hayat suyundan içmek için 
uzun ve zorlu yolculuklara çıkmış, ama 
amacına ulaşamamıştır. Bazılarına göre 
İskender’in aşçısı İdris bu sudan içerek 
ölümsüzlüğe erişmiştir. Büyük İskender 
adı etrafında hayat suyuyla iç içe oluşan 
İskender efsanesi pek çok yöresel un-
suru da içererek zenginleşmiştir. Milattan 
önce şekillenmeye başlayan bu Yunan ef-
sanesi MS 300 yıllarında tamamlanmıştır. 
Süryaniceye aktarılmış versiyonundaysa 
İskender’e Zülkarneyn: iki boynuzlu 
lakabı eklenir. Arapçadaki Zülkarneyn’in 
İskender efsanesinin tercümesi olduğu 
öne sürülmektedir. 
Bu efsanenin Yunanca ve Süryanice 
metinlerdeki içeriği şöyle özetlenebilir: 
İskender insana sonsuz hayat verecek 
bir çeşme olduğunu bilginlerden öğrenir 
ve onu aramak için ordusuyla yola çıkar. 
Yolda çeşitli nedenlerle askerlerinden 
ayrılmak zorunda kalır. Yanında yalnızca 
aşçısı vardır. Aşçı yemek hazırlamak için 
bir çeşmeye gider, orada azıkları olan 
tuzlanmış balığı yıkamak ister; fakat 
balık suya değer değmez canlanır ve içine 
atlayıp kaybolur. Aşçı bu suyun hayat 
suyu olduğunu anlayıp biraz içer ve geri 
döner. Başına gelenleri İskender’e anlatır. 
İskender aşçının tarif ettiği yeri ararsa da 
bulamaz ve kızarak onu öldürmek ister. 
Ama bir türlü öldüremeyince boynuna 
bir taş bağlayıp denize atar. Aşçı bir deniz 
cini olur ve sonsuz hayatına devam eder.
İskender efsanesi ortaçağ İslam 
dünyasında son derece yaygınlaşmıştır. 
Bu efsanenin İslam kaynaklarındaki 
versiyonu şöyle özetlenebilir: Nuh Pe-
ygamberin torunu Yunan’ın soyundan ge-
len İskender-i Zülkarneyn (iki boynuzlu 
İskender), insanüstü güçler kazandırdığını 
duyduğu hayat suyunu aramaya karar 
verir. Rivayete göre Allah bunu Sâm’ın 
soyundan birine nasip edecektir. Zülkar-
neyn, halasının oğlu olup Hızır adıyla 
anılan Elyesa ve askerleriyle beraber 
yolculuğa başlar. Hayat suyu karanlıklar 
ülkesindedir. Yolda bir fırtına yüzünden 
Zülkarneyn ve Hızır askerlerden ayrı 
düşer ve bir süre sonra karanlıklar ülkes-
ine gelirler.

Devamı www.simgedergi.com’da
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ZAMAN

Bu yazıyı okumaya başlamadan önce 
saatlerinize bakmanızı ve saatin kaç 
olduğunu not etmenizi rica ediyo-
rum. Zaman sadece saatlerimizde, cep 
telefonlarımızda akan basit bir şey midir? 
Yoksa suyun içinde yaşadığını bilmeden 
yüzen bir balık gibi zamanın içindeyiz ve 
fark etmiyor muyuz? Bu yazıda, zamanı 
kısa bir şekilde biraz bilimsel biraz felsefi 
olarak ele alacağız.
Bilimsel olarak zaman fiziki bir olgu-
dur ve uzay ile birlikte uzay-zamanın 
bir parçasının oluşturmaktadır. Zaman 
ölçülebilir bir özellik olarak kabul edil-
ir ve bu sayede insanlık zamanı ölçerek 
bir standart olarak kullanır. Zaman 
hakkındaki bilimsel tartışmaların temelini 
oluşturan Isaac Newton ‘Doğa Felsef-
esinin Matematiksel İlkeleri’ kitabında 
mutlak zaman ve mekân kavramlarını te-
orik olarak ele almıştır.  Newton’a göre 
mutlak zaman algılanamazdır ve ancak 
matematiksel olarak anlaşılabilmektedir. 
İnsanlar hareketlerini gözlemleyebildikleri 
nesnelerin (örneğin güneş ve/veya ay) 
bir ölçüsü olan göreceli zamanı algılama 
yeteneğine sahiptir ve bu hareketleri gö-
zlemleyerek zamanın geçtiğini algılarız. 
Newton zamanın bağımsız değişken 
olduğunu varsayar yani başka bir deyişle 
zaman evrenin kendisiyle bağlantılı 
değil ve evrenin içindeki nesnelerin veya 
olayların hareketlerinden bağımsızdır. Bu 
kuram evrenin doğal yasalarını açıklamak 
için kullanılmıştır. 
Göreceli zaman ise Albert Einstein’ın 
özel görelilik teorisinde öne sürülen bir 
kavramdır. Bu kavram zamanı gözlemcinin 
hareketine bağlı olduğunu varsayar. Başka 
bir deyişle zaman hareket eden gözlemci-
nin pozisyonundan bağımsız olarak ilerle-
mez. Örneklendirecek olursak, bir gözlem-
ci ışık hızına yakın bir hızla hareket ederse 
zamanın daha yavaş ilerlediğini gözlem-
ler. Bu teori uzay ve zamanın ayrılmaz bir 
bütün olduğunu ve uzay-zaman adı verilen 
bir olguyu oluşturduğunu varsaymaktadır. 
Mutlak ve göreceli zaman hakkındaki te-
mel farkları basit bir şekilde özetlemek ne 
kadar zor olsa da şunları söyleyebiliriz:
Mutlak zaman evrenin kendisiyle 
bağlantılıdır ve nesnel bir gerçeklik olarak 
kabul edilir. Göreceli zaman gözlemcinin 
hareketine bağımlı bir kavram olarak kabul 
edilir. Mutlak zaman her yerde aynı hızda 
akar ve değişmezdir, göreceli zaman ise gö-
zlemcinin hareketine bağlı olarak 

değişkenlik gösterir. Mutlak zaman kavramı 
evrenin yasalarını açıklamak için kullanılır, 
göreceli zaman kavramı ise uzay-zamanın 
doğasını anlamak ve gözlemcilerin gö-
zlemlerini açıklamak için kullanılır. Mutlak 
zaman kavramı, fiziksel dünya üzerindeki 
hareketleri açıklamak amacıyla uzun bir 
süre kabul edilmiştir. Göreceli zaman ise 
20. yüzyılda Albert Einstein tarafından 
öne sürülen ve günümüzde kabul edilen bir 
teoridir. 
Zaman bilim dışında felsefe tarihi bo-
yunca merak edilen ve tartışılan bir konu 
olmuştur. Felsefenin temelinde zamanın 
ne olduğu, insan deneyimlerinden nasıl 
algılandığı ve zamanın varlığının ne anlama 
geldiği gibi sorular yatmaktadır. Zamanın 
temel özelliklerinden biri geçmiş, şimdiki 
zaman ve gelecek olarak ayrılmasıdır. Bu 
ayrımda felsefi olarak sorgulanması ger-
eken birçok soru vardır. Örneğin, geçmiş 
ve gelecek neden var mıdır? Yoksa sadece 
insan zihni tarafından yaratılan bir kavram 
mıdır? Veya zaman sadece şimdiki an ile 
sınırlı mıdır? Felsefede zaman varoluşsal 
bir kavram olarak da ele alınır. Özellikle 
zamanın doğası ve insanın kendi varoluşu 
arasındaki ilişki incelenir. İnsanın varoluşu 
zamanın akışı ve değişimi ile bağlantılıdır 
ve insan varoluşu  zamanın ölçülebilir bir 
özellik olması nedeniyle zamanın belirli bir 
anında veya aralığında var olur.
Felsefi tartışmaların bir diğer konusu 
zamanın akışı ve zamansızlık kavramıdır. 
Bazı filozoflar zamanın akışı kavramının 
gerçekliğini kabul ederken, bazıları ise 
zamanın sadece bir dizi anı ifade ettiğini ve 
gerçek zamanın aslında sabit ve değişmez 
olduğunu savunur. Bu tartışma zamansızlık 
kavramı ile de ilişkilidir, çünkü zamanın 
var olup olmadığı veya zamanın gerçekliği 
hakkında felsefi bir açıklama sunar. Sonuç 
olarak zamanın felsefi tartışmaları zamanın 
doğası, varlığı, akışı ve zamanın insan 
varoluşu ile ilişkisi hakkında temel soruları 
içermektedir. Zaman, insan deneyiminde 
önemli bir yere sahiptir ve insanların 
yaşamlarını anlamlı kılmalarına yardımcı 
olur. 
Görüldüğü üzere “zaman” hakkında 
konuşulabilecek ve yazılabilecek bir-
çok şey vardır fakat hepsini yazmaya ve 
konuşmaya yeterli zamanımız yoktur. 
Bu kısa yazıyı okumanın bile ne kadar 
zamanınızı aldığını merak ediyorsanız, en 
başta not aldığınız saate bakınız ve kaç 
dakika geçtiğini hesaplayınız.
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Şebnem BURSALI
Yazar

Bir an durup düşünün lütfen... Bir ülke 
asrın felaketini yaşıyor; felaketin ilk 
anından itibaren devlet-millet el ele 
vererek hem enkaz altında kalanları 
kurtarmak hem de yaraları sarmak 
için canla başla çalışıyor. Yitip giden 
canlarımız yüreğimizi yakarken, canlı 
olarak çıkarılan binlerce insanımız 
hepimize moral oluyor. Ama sonra 
eski Türkiye alışkanlığını terk ede-
meyen belli güruhun yönlendirdiği 
birkaç kendini bilmez maşa, toplumu 
birleştirme gücü en yüksek olan spo-
run en yaygın türü futbol maçında, bu 
atmosferi bozmaya, yıkmaya yönelik 
tavır içine giriyor.
Siyaseti tribünlere taşıyan, paralı üç 
beş çapulcu üzerinden kaos yaratma-
ya çalışanlara en güzel cevabı, önce 
kulüp yönetimleri sonra da Kulüpler 
Birliği verdi. Hiçbir acı siyaset konusu 
yapılamaz, yapılmamalı. İktidar veya 
muhalefet ya da herhangi bir ideoloji, 
yaşanan acının sözcüsü ya da tarafı 
olamaz. Fakat geride bıraktığımız 
hafta sonu oynanan iki maçta kendini 
bilmez küçük bir grubun attığı slogan, 
birlik beraberlik ruhunun tam tersine 
kötülük, ayrılık, ayrılıkçılık amaçlayan 
tavırlardı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu ile bu konuyu konuşurken, 
hükümetin gündeminin bu tür mün-
ferit konular olmadığını da gördüm: 
“Maçlar, siyaset üretme merkezi değil; 
sporu siyasete alet etmeye çalışan bir 
avuç kişi sahipsiz kalmıştır. Asrın fela-
ketini, devlet ve millet el ele yüzyılın 
birlik ve beraberlik dayanışmasıyla 
sarmaya devam edeceğiz. Kulüplerin 
yöneticileri ve Kulüpler Birliği bu tür 
olaylara müsaade etmeyeceklerini ve 
takipçisi olacaklarını çok net dille ifade 
ettiler. Böyle bir zamanda daha fazla 
kenetlenmemiz gerekirken fırsatçılık 
yapanlara asla izin vermemiz mümkün 
değil.”

Afetin ilk gününden itibaren bölgenin 
tamamında çalışmalarına devam eden 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla 
da konuştum. “Mesaimizi bölmesin-
ler” sözünü hatırlattığım Bakan Soylu, 
“Marjinal bazı grupların yönlendirdiği 
çok küçük bir grubun ortaya koyduğu 
anlaşılan fitneye kimse sahip çıkmadı. 
Kulüplerin yaptıkları açıklama, keza 
Beşiktaş Çarşı Grubu da bu işe girmedi. 
Bu doğrultuda bakıldığında genelleme 
yapmak doğru olmaz. Sorumlularla 
ilgili idari ve yargı süreci başlatıldı” 
dedi. Soylu’nun bu sözlerinden konu-
nun hem takipçisi olunacağı hem de 
buraya kadarki gelişmeler itibarıyla 
büyütülmesinin doğru olmayacağı 
anlaşılıyor.

***

DEPREM ÇOCUKLARINA 
PATLAMIŞ MISIRLI SİNEMA

Karınca kararınca herkes ve her kurum 
görülmemiş bir dayanışma sergiliyor. 
Asrın felaketinin yaraları, yüzyılın 
dayanışmasıyla sarılmaya çalışılıyor. 
Afetin ilk gününden itibaren kâh ara-
ma kurtarma ekipleriyle kâh yardım 
faaliyetleriyle sahada bulunan MHP ve 
Ülkü Ocakları şimdi de gıda, barınma, 
hijyen, inşa ve onarım ihtiyacı için 
devrede.

Binden fazla TIR’la yardım taşıyan, 
2 bin 534 çadır kuran ve AFAD’a 38 
milyon TL bağış yapan MHP ile Ülkü 
Ocakları şimdi de çadır kentlerde ve 
konteyner kentlerde yaşayan çocuklar 
için patlamış mısır eşliğinde açık hava 
sinemaları kurarak onların hoşça vakit 
geçirmesini sağlıyor. Bu soğuk havada 
içimizi ısıtan tüm böyle güzelliklerde 
emeği geçenlere yürekten teşekkürler.

Tribün fırsatçılarına geçit yok!
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UYUZ TEHLİKESİ
Sevgili okurlarımız, ülkemiz 06 Şubat 
2023 Pazartesi günü ilki saat 04:17’de, 
ikincisi ise 13:24’de gerçekleşen, asrın 
felaketi olarak ta adlandırılan deprem 
felaketi ile karşı karşıya kaldı. Merkez 
üssü Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık 
ve Elbistan ilçeleri olan bu deprem-
ler sonucunda yüreğimiz dağlandı, 
ciğerlerimiz parçalandı. Zira dakikalar 
içinde gerçekleşen bu deprem sonucunda 
on tane ilimizde çok sayıda vatandaşımız 
ve kardeşimiz vefat etti veya yaralandı, 
evleri, işyerleri yıkıldı, bazı yerleşim ye-
rleri adeta haritadan silindi. Depremin 
duyulduğu ilk andan itibaren devletimi-
zin bütün mekanizmaları ve asil mil-
letimizin evlatları bölgeye seferber olup, 
el ele vererek Çanakkale ruhunu bir 
defa daha ayağa kaldırdı. Ülkemizin her 
tarafından ve birçok ülkeden kurtarma 
ekipleri deprem bölgesine gitti, bin-
lerce tır yardım malzemesi gönderildi. 
Göçük altında kalanların kurtarılması 
için zamana karşı yarış yapıldı. Ruhu-
muzda derin yaralar açan bu depremin 
yaralarının sarılması için herkes sefer-
ber oldu. Bu vesileyle depremde vefat 
eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan 
rahmet dilerim. Yaralı olarak kurtulan-
lara Şafi-î hakiki olan Rabbimizden 
acil şifalar dilerim. Yakınlarını kaybe-
den vatandaşlarımıza da başsağlığı ve 
sabırlar dilerim. İnşallah! bu acılı gün-
lerin yaralarını el birliği ile saracağız. 
Devletimiz, deprem bölgesinde 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamak için çadır kentler ve kon-
teyner kentler kurarak geçici barınma 
imkânları sağlamaktadır. Devletimizin 
hedefi şehirleri en kısa sürede yeniden 
imar etmektir. Geçici barınma yerler-
inde sağlık açısından en önemli prob-
lemlerden birisi de gıda güvenliği ve 
hijyen kurallarının sağlanmasıdır. Zira 
en küçük bir aksama, salgın hastalıklara 
sebep olabilir. Bu noktada başta Sağlık 
Bakanlığımız olmak üzere ilgili bütün 
bakanlıklar ve kuruluşlar gerekli ön-
lemleri zamanında almaktadır. An-
cak, geçici barınma yerlerinde yaşayan 
vatandaşlarımızın da bireysel olarak 
hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat 
etmesi son derece önemlidir. Kişisel hi-
jyen kuralları uyguladığında, salgın 

hastalıklar ve yazımızın konusu olan 
uyuz tehlikesi ortaya çıkmadan önlen-
ebilir.   
Eklembacaklılardan olan ve mite 
olarak isimlendirilen hayvanlar; in-
sanlarda, yabani veya evcil hayvan-
larda parazit olarak yaşarlar. Serbest 
olarak yaşayan türleri de vardır. Bazı 
mite türleri çok önemli hastalıkların et-
keni olan virüs ve bakterilerin taşıyıcısı 
(vektör) olabilirler. Astım hastalığının 
şiddetlenmesine de neden olabilirler. 
Mite türleri, bitlerden farklı olarak deri 
altına yerleşirler. Yerleştikleri bölgede 
şiddetli kaşıntılara ve yangılara sebep 
olurlar. Uyuz akarları (Sarcoptes sca-
bei), mite türlerinden biri olup, insanda 
deri altında yerleşip, gelişimini sürdür-
erek uyuz adı verilen hastalığa sebep 
olurlar. Deri altında açtıkları yaklaşık bir 
santimetre uzunluğundaki tünellerde yu-
murtlarlar. Döllenmiş yumurtaların deri 
altındaki kuluçkalanma süresi yaklaşık 
iki haftadır. 
Uyuza yakalanan kişinin; özellikle el ve 
ayak parmak aralarındaki nemli bölge-
lerde, dizler, dirsekler, ayak bilekleri, 
kollarda, koltuk altında, kasıklarında ve 
genital bölgelerinde özellikle geceleri 
şiddetli kaşıntı ve döküntüler görülebilir. 
Uyuz hastalığının teşhisi, bir tıp heki-
mi veya cildiye uzmanı tarafından gö-
zle görülebilen deri altındaki tünellerin 
varlığı ile ya da kaşıntıların bulunduğu 
bölgeden örnek alıp, mikroskopta incel-
emeyle yapılabilir. Teşhis konulduktan 
sonra hekimin önereceği tedavi metotları 
uygulanmalıdır. Tıp doktoru olmayan 
kişilerin önereceği metotlar ya da ilaçlar 
tehlikeli sonuçlara yol açabilir. 
Hastalık etkeni olan uyuz akarı yakın te-
mas ile ev ortamında, oyun alanlarında, 
okullar vb. toplu yaşama ortamlarında 
hızla yayılabilir. Ayrıca, ortak kullanılan 
giyim eşyaları ve yataklar vasıtasıyla da 
bulaşabilir. Hastalık etkeninin başka bi-
reylere bulaşmasını önlemek için; elbise, 
iç giyim vb. eşyaların ortak kullanımı ön-
lenmelidir. Elbise, iç çamaşırı, nevresim 
ve çarşafların kişinin kendine ait olması 
ve düzenli aralıklarla yıkanması son 
derece önemlidir.  
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DEPREM İLE ALAKALI BİR 
KISIM MÜLAHAZALAR

Şüphesiz evrenin de insanın da 
yaratıcısı Allah’tır. Bütün her şeyin 
sahibi ve maliki Allah’tır. O, sonsuz 
ilmi ve iradesi ile dilemiş ve nihayet-
siz gücü ile yoktan var etmiştir. Kain-
atta pek çok kanunlar koymuş ve bu 
kanunların icrası ile düzen ve intizam 
devam etmektedir. Ancak şu kadar 
var ki, biz insanlarda olduğu gibi onu 
belirli bir kanuna zorlayan yoktur ve 
olamazda. Zira O, mülk sahibidir ve 
mülkünde istediği gibi tasarruf eder.
Allah’ın yarattığı ve yaptığı her bir 
şeyde büyük hikmetler bulunmaktadır. 
İnsana, yeryüzü ve gökyüzüne dikkat 
ile bakıldığında hiçbir şeyin lüzumsuz 
ve gayesiz yaratıldığı görülemez. Ye-
ryüzündeki, dağlar, ovalar, denizler, 
nehirler, ormanlar, bitkiler, hayvanlar 
düşünüldüğünde lüzumsuz görülebi-
lecek bir şey bulunamaz. 
İnsanın dışında mevcut olan pek çok 
mevcuda bakıldığında sanki insana 
hizmet etmek ve insanın rahat ve hu-
zurunu temin etmek maksadı ile var 
oldukları düşünülebilir. Tabii ki bu dün-
ya Allah’ın misafirleri için hazırlamış 
olduğu bir misafirhane gibidir. Öyle 
bir misafirhanedir ki tabir caiz ise ask-
erî bir misafirhanedir. Özellikle askerî 
misafirhanelerde her şeyin bir kuralı 
vardır. Oturmanın, kalkmanın, yeme-
nin, içmenin, konuşmanın bir kuralı ve 
bir zamanı vardır ve tespit edilmiştir. 
Her bir aletin kullanıcısı belirlenmiş 
ve bir iş birliği oluşturulmuştur. An-
cak ortak nokta üst komutanın verdiği 
emirlerin harfiyyen yerine getirilm-
esi ve yasakladığı şeylerden uzak 
durulmasıdır. 
Nasıl ki, yönetici konumunda olan 
kimseler istenilen görevleri yerine ge-
tiren kimseler için takdir belgesi veri-
yor, görevini aksatan ve istenilmeyen 
kimseler için ise cezai müeyyide uygu-
luyor iseler, âlemlerin Rabbi olan Allah 
kendi mülkünde itaat edenlere müka-
fat, etmeyenler için ise ceza verecek 

olması son derece tabiidir, makuldür. 
Allah’ın vereceği cezaların pek çoğu 
ahirete bırakılmaktadır. Eğer dünyada 
bütün suçların cezası beklemeksizin 
verilmiş olsa idi, zorunlu olarak herkes 
inanır ve itaat ederdi. Bu durumda da 
imtihan sırrı ortadan kalkardı. Sanki 
gökyüzüne yıldızlarla “Lâ ilâhe illal-
lah” yani “Allah’tan başka ilah yok-
tur” yazmak gibi her şey aşikar olur ve 
sınav diye bir şey kalmazdı. Halbuki 
Yüce Allah insanları imtihana tabi tut-
mak maksadı ile dünya sınav salonuna 
getirmiştir. Bu sınavda sorular genel 
hatları ile bellidir, cevapları da bellidir. 
Fakat sınavın süresi belli değildir ve 
onun için gerekli şeyleri ötelemeden 
zamanında yapmak en akıllıcasıdır.
Her bir insanın sınavı farklı farklı 
olabilir. Bunların en önemlilerinden 
biri de deprem gibi bir musibettir. 
Hastalık, trafik kazası, yangın, sel gibi 
tabii afetlerin yanında savaşlar gibi 
farklı sınav çeşitleri vardır ve bunların 
pek çoğunun tercihi de bütünüyle 
musibete giriftar olan insanın kendi-
sine ait değildir. Şüphesiz ki insana 
düşen bir kısım önemli görevler 
bulunmaktadır. Mesela yaptığı işi 
iyi, sağlam ve kaide ve kuralına uy-
gun bir vaziyette yapmak gibi. Nehir 
yatağına yapılan bir ev sele maruz 
kalıp, yıkılması mukadder olduğu 
gibi, deprem bölgesinde yapılan çürük 
binanın da yıkılması normaldir. Her 
türlü sebepleri en düzgün şekilde 
yerine getirmesine rağmen yine de 
musibete uğranılabilir mi? Şüphesiz 
böylesi bir durumda da insan imtihana 
tabi tutulabilir. İnsan tedbirlere riayet 
eder, elinden gelen tüm önlemleri alır 
ve sonrasında da Allah’a tevekkül 
eder. Yani kendisine düşeni yapar ve 
sonucu Allah’a bırakır. Zaten insanın 
sorumluluk alanı da yapması gereken 
ve yapabileceği şeyleri yerine get-
irmesidir. Gücü yetmeyen, takatinin 
üstündeki hususlardan Allah da hesap 
sormayacaktır. 

Devamı www.simgedergi.com’da
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TEKNOLOJİ

5G bağlantıları 2025’e kadar ikiye katlanacak

Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında 
yer alan Mobil Dünya Kongresi, İspanya’nın Barselona 
kentinde devam ediyor. GSMA’in düzenlediği fuarda 
şirketler, geliştirdikleri son teknolojileri 200’e yakın ülk-
eden gelen profesyonellere tanıtıyor.
Fuarda bu yıl öne çıkan teknolojiler arasında, 5G ve 
bağlantılı teknolojiler, yapay zeka ile metaverse yer alıyor. 
Çok sayıda şirket 5G’ye yönelik donanım ve yazılımları 
içeren teknolojilerini sergiliyor.

Geliştirilen teknolojilerin yanı sıra GSMA’in araştırma 
birimi GSMA Intelligence, 5G’ye yönelik öngörüleri de 
Mobil Dünya Kongresi’nde paylaştı.
Yeni 5G ağları bu yıl 30’dan fazla ülkede devreye alınacak
AA muhabirinin GSMA verilerinden derlediği bilg-
ilere göre, sadece bu yıl 30’dan fazla ülkede yeni 5G 
ağları devreye alınacak. Bu yıl çok sayıda ülkede 5G’nin 
yaygınlaşması, “5G’nin ikinci dalgası” olarak nitelendi-
riliyor.

2023’te devreye alınacak yeni 5G ağlarının 15’inin sad-
ece 5G’yi destekleyen, 4G ile bağımlı olmayan ağlardan 
oluşacağı belirtiliyor. 5G’nin kullanıldığı ülke sayısının 
ve teknolojik inovasyonların artmasının etkisiyle 5G 
bağlantılarının 2025’e kadar ikiye katlanması bekleniyor.

5G’de tüketici bağlantılarının sayısı geçen yılın sonunda 
1 milyarı aştı. Bağlantıların bu yıl yaklaşık 1,5 milyara 

çıkacağı, 2025 sonunda ise 2 milyara ulaşacağı tahmin 
ediliyor.

Ocak 2023 itibarıyla, dünya çapında 229 ticari 5G ağı, 
kullanıma sunulan 700’den fazla 5G destekli akıllı telefon 
modeli bulunuyor.

“İkinci 5G dalgasına girildi”
GSMA Intelligence Başkanı Peter Jarich, konuya ilişkin 
değerlendirmesinde, 5G teknolojisinin çeşitli yeni pazar-
larla ve kitlelerle etkileşiminin görüleceği ikinci bir 5G 
dalgasına girildiğini ifade etti.
Paylaşılan bilgilere göre, Ocak 2023 itibarıyla, 90’dan fa-
zla sabit geniş bant servis sağlayıcısı (büyük çoğunluğu 
mobil operatörler) 48’den fazla ülkede ticari 5G tabanlı 
sabit kablosuz hizmetlerini kullanıcılara sunmaya başladı.

Operatörler için kurumsal pazar, gelecek 10 yıl içerisinde 
5G’den elde edilen gelir artışının ana itici gücü ola-
cak. Büyük operatörler için kurumsal müşterilerden elde 
edilen gelirler halihazırda toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 
30’unu temsil ediyor.

5G’nin ileri ölçekte yaygınlaşmasıyla birlikte, hız, ka-
psama alanı, güç verimliliği başlıklarında iyileşmelerin 
olacağı ifade ediliyor.

Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) verilerine göre, 5G teknolojisinin birçok ülkede devreye 
alınmasıyla birlikte 2025’e kadar 5G bağlantılarının sayısının ikiye katlanması bekleniyor.
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BAYRAKLARDAKİ DERİN MESAJLAR
   Bayraklar üzerindeki şekil, renk ve semboller; devletlerin, milletlerin inançlarını, 
düşüncelerini ve hafızalarında derin izler bırakan hatıralarını yansıtır. 
    Bayrakların üzerindeki şekiller özellikle devletler için önemli konuları 
işaret ederler. Örnek olarak İngiliz bayrağındaki birbirine kaynaşmış üç haç 
şekli, İngiltere, İskoçya ve İrlanda’nın birleşik vaziyetine işarettir. ABD’nin 
bayrağındaki elli yıldız, Amerika’yı oluşturan eyalet sayısını ifade etmektedir. 
Eski SSCB bayrağında, kızıl zemin üzerindeki orak, çiftçileri; çekiç ise, işçileri 
sembolize eder.. 
     Bayraklardaki renklerin de devletler için önemli mânâları vardır. Meselâ, 
Fransa; ihtilâlden sonra bayrağının renklerini belirlerken krallık zamanından 
beyazı, ihtilâlden kırmızıyı ve Paris’in eski alâmeti olarak maviyi almış ve üç 
renkli Fransız bayrağını oluşturmuştur. Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya 
gibi bazı Avrupa devletlerinin bayrakları üç renklidir. Bu bayraklarda üç renk 
kullanılması, teslis inancını sembolize etmektedir. Japonların, üzerinde kırmızı 
Japon Budizmi’ndeki ilâh anlayışını sembolize etmektedir
   Bayraklardaki sembollerde genellikle milletlerin ve devletlerin dini yönlerini 
ortaya çıkarmaktadır.  Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç, İsviçre, Yunani-
stan gibi bazı devletler de bayraklarında Hristiyanlığın sembolü olan haça yer 
vermişlerdir. Kore bayrağındaki bir dâire içinde bulunan iç içe iki “S” de bu 
devlet için dinî bir mânâ taşır. Kezâ, Eski Çin bayrağındaki ejderha resmi de 
Çin’deki an’anevî kültürün izlerini yansıtır. Suudi Arabistan bayrağındaki ‘Ke-
lime-i Tevhid’ ile İran bayrağındaki ‘Allah’ lâfzı da, inancın bayrakta sembolize 
edildiğine birer örnektir.
     Bayraklar üzerindeki bu şekil, renk ve sembollere genel olarak baktıktan son-
ra Türkiye ve Türk Milleti için derin mesajlar taşıyan 3 bayrağa daha ayrıntılı 
bakmalıyız.
   Belki bu üç bayrak bizlere niçin Avrupa Birliğine hala alınmadığımızı ve 
vatanımızın doğu ve güneydoğu bölgeleri ile çevre ülkelerde yaşanan terör ile 
savaşlar hakkında derin mesajlar verebilir.

AVRUPA BİRLİĞİ BAYRAĞI
  Avrupa Birliğinde (AB) ortak değer Hıristiyanlıktır. AB bayrağında ve paraları 
Euro üzerinde Hıristiyanlığı sembolize eden amblemleri bulunmaktadır. 
 Üye ülke sayısı artmış olmasına rağmen AB bayrağındaki 12 yıldız ya da başında 
12 taşlı taç bulunan Meryem Ana resmi değişmemektedir. Çünkü bunlar ülkeleri 
değil Havarileri temsil etmektedir. Havariler Hz. İsa’nın İncil’i yaymak ve vaaz 
vermekle görevlendirdiği yardımcılarıdır. Havarilerin isimleri şunlardır. Petus, 
Andreas,Yuhanna,Büyük Yakub,Filip, Thomas,Bartholomaeus, Matthias,Küçük 
Yakub,Şemun, Yehuda ve Taddeus.
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 ‘’Gökte ulu bir belirti görüldü. Güneşi kuşanmış bir 
kadın, ayaklarının altında ay, başında 12 yıdızdan bir 
taç’’(Vahiy 12-1)
       Meryem Ana’nın başındaki taçtan ayrı olarak, 
Meryem Ana’nın geleneksel mavi pelerini de, AB 
bayrağının zemin rengidir.  
      Nitekim AB bayrağının tasarımını yapan ve koyu 
bir Katolik olduğu bilinen Arsene Heitz dizaynı 
hazırlarken Meryem Ana figüründen esinlendiğini 
açıklamıştır.
   
İSRÂİL BAYRAĞININ ANLAMI
      Bugünkü İsrâil bayrağı  beyaz zemin üzerinde  
üstte ve altta iki mavi çizgi ve bu çizgilerin ortasında 
altı köşeli mavi Siyon yıldızından oluşur  
 

  
Beyaz  dünyadır  yeryüzüdür  Bayrağın ortasındaki altı 
köşeli yıldız ise Siyon yıldızıdır  Filistin’in başkenti 
Kudüs’te bulunan Siyon Dağı’nda yeniden kurul-
mak istenen Tanrı Krallığı’nı simgeler  Bu yıldızın 
bulunduğu alan  Yahudîler’in vatanı olan Arz-ı Me-
vud ya da kendilerine Allah tarafından vaat edildiğini 
savundukları kutsal topraklardır. 
   Arz-ı Mevud’un  yani Yahudî vatanının kutsal 
sınırlarını ise bayraktaki Siyon yıldızının altından ve 
üstünden geçen iki mavi çizgi belirlemektedir  Bu 
mavi çizgiler  Yahudî kutsal topraklarının sınırlarını 
işaret etmek içindir 
  Nitekim Arz- Mevud’un hudutları  Tevrat’ta  
Nil ile Fırat nehirleri arasındaki coğrafya olarak 
gösterilmiştir ( Tevrat  Tekvin  Bâb 15 )
   Peki bu sınır çizgileri neresidir?  Bu çizgiler Nil ve 
Fırat nehirleridir  Kongo ( eski Zaire)  Uganda  Eti-
yopya ( Habeşistan )  Sudan ve Mısır topraklarında 
akan Nil Nehri ile Türkiye  Suriye ve Irak topraklarında 
akan Fırat Nehri’dir 
                                    

      

TÜRK BAYRAĞININ ANLAMI

  Osmanlılar, çoğunlukla üç hilâlli yeşil ve kırmızı 
bayrağı kullanmıştır. Bir hilâl ve sekiz köşeli yıldız 
bulunan kırmızı bayrak, ilk defa 1793’te III. Selim 
Han döneminde devletin resmî bayrağı olarak kabul 
edilmiştir. Sultan Abdülmecid zamanında yıldızın 
beş köşeli olması kararlaştırılmış (1842) ve Osmanlı 
bayrağının şekli kesinleşmiştir. Osmanlı’nın son 
döneminde şekillenmiş olan bu bayrak, Cumhuri-
yet döneminde de kullanılmıştır. 22 Ekim 1925’te 
Sancak Tâlimâtnâmesi ile bayrağımızın kesin şekli 
belirlenmiş; 29 Mayıs 1936’da ise, 2994 numaralı 
Türk Bayrağı Kanunu’yla bayrağımız bugünkü hâlini 
almıştır. 
  Hilâl ve yıldızın mânâsına gelince; ‘haç’ nasıl 
Hristiyanlığın sembolü olmuşsa; ‘hilâl’ de tarih bo-
yunca İslâm’ın, Tevhid inancının ve Müslüman 
toplumlarının sembolü olagelmiştir.
  Yıldız, çok eskiden beri birçok toplum tarafından 
kullanılan bir sembol olmakla birlikte, Türk bayrağına 
Osmanlı’nın son döneminde girmiştir. 
  Bayrağımızın rengi de ‘Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır!’ mısrasında ifade edildiği gibi, 
şehitlerimizin kanlarını sembolize etmektedir. ‘Al’, 
Türk milleti için âdeta millî bir renk olmuştur. 
  Şimdi belki bu üç bayrağın üzerinde taşıdığı de-
rin mesajlar bizlere niçin Avrupa Birliğine hala 
alınmadığımızı ve vatanımızın doğu ve güneydoğu 
bölgeleri ile çevre ülkelerde yaşanan terör ile savaşlar 
ve de Amerika’yı sermayeleri ile gizli yönetenlerin 
Büyük Ortadoğu Planı hakkında derin mesajlar ve 
dersler verebilir.
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Prof. Dr. Hadi SAĞLAM
Yazar

FİZİKSELLİKTEN ZİHİNSELLİĞE GEÇİŞİN SANCILARI 
(METAVERSE/ SANAL ALEM)

(YALAN DÜNYA ANLAYIŞI- ZİHİNSEL OLARAK ALGILANAN BİR 
EVREN TASARIMI)

 
& Hayatta her şey akar. Desene sosyal hayat sürekli bir nehir gibi akmaktadır. 
İnsanoğlu da sosyal hayatta *çocukluktan, gençliğe, gençlikten olgunluğa ve olgun-
luktan yetişkinliğe* doğru bir akış içerisindedir. Öyle ki her dönemin bir hakkı vardır. 
Bu dönemlerin her birinde biyo-din ve biyo-siyaset nasıl bir yol ve yöntem izlemiştir. 
Bu dönemlere, biyo-din ve biyo-siyasetin bakışı nasıl olmuştur. Bu durum herkes için 
merak konusu olmuştur. Bu konular da sosyal hayatta sürekli tartışılmaktadır. Bu akışta 
sosyal, iktisadi, hukuki ve fiziki ibadetlerin durumu ne olacaktır?
  BİRİNCİSİ: Suçlulara Ceza ( Bedene Ceza İşkence midir?)
& İlk dönemlerden itibaren suçlulara cezalandırma yöntemlerine baktığımızda *suda 
boğmak, diri gömmek, kazanda kaynatmak, yırtıcı hayvanlara parçalatmak, fırına at-
mak gibi* bedene uygulanan cezalar   suç tiplerine göre cezalandırma yapılırdı. *Bu 
bağlamda tarihten günümüze suçlulara ceza konusunda biyo-dinin önerisi nedir?* Biyo 
- din sosyal değişmeler karşında nasıl bir  biyo - siyaset izlemiştir. Din başkasının be-
deni üzerinde ne tür  tasarruf yetkisi önermiştir. Sosyal hayattaki değişmeler karşında 
insan davranışları ve bedeni üzerinde biyo-dinin izlediği biyo - siyaset konusu ve 
sınırları dünden bugüne hep merak konusu olmuştur ve tartışılmıştır. Bu konularda 
tarihten günümüze çok  farklı yaklaşımlar da bulunmaktadır. Öyle ki malik mülkünde 
dilediği şekilde tasarruf etme yetkisine sahiptir anlayışı, ilk dönemlerden günümüze 
kadar hâkim bir inanıştır. Mal ve mülkün maliki, malında dilediği şekilde tasarruf et-
mesi hakkının sınırları nedir ve nasıl anlaşılmalıdır? Zira ilk dönemlerde çocuk, ebev-
eynin, karı, kocanın, yönetilen, yönetenin, yaratılan, yaratanın mülkü kabul edilirdi. İlk 
dönemlerden itibaren baba, babalık yetkisine dayanılarak oğlunun hayatı ve ölümü gibi 
bedeni üzerinde tasarruf etme yetkisine de sahipti. Koca karısının, devlet vatandaşın be-
deni üzerinde çeşitli yönlerden tasarruf etme yetkisine sahip bir anlayış bulunmaktaydı. 
Bu algı ve anlayışın sınırı ve tasarruf hakkı tarih boyunca hep tartışılmıştır.
& Bu bağlamda biyo-dinin izlediği sosyal siyaset suçlulara ceza ilk dönemlerden iti-
baren *ettiğini bulma yani kısastı. Bu anayasal üst norm niteliğindeydi. Daha sonra 
toplumların örf ve adetlerini dikkate alarak şerî yasal düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin; 
hırsızın elinin kesilmesi bu şerî yasal düzenlemelerden biridir. Bu şerî yasal düzenle-
menin illeti/gerekçesi *ibret* yani *caydırıcılıktı. Oysa geçmişte cezalandırmanın amacı 
ibretti günümüzde ise illet yani gerekçe *ıslah* olmuştur. Bilindiği gibi Kur’an’da en 
büyük ceza adam öldürmeden sonra hırsızlık kabul edilmiştir. Görüleceği üzere ke-
silen el ile ortaya çıkan kayıp çalınan mal ile ortaya çıkan değerden daha büyüktür. 
Günümüzde bu durumun anayasal mahiyetli olan kısas ilkesine aykırı olduğu, ibretin 
ve caydırıcılığın işlenen suçun cezası olmadığı, ibret başkalarına örnek yapmak ve 
başkalarını o suçu işlemekten caydırmak olduğu iddia edilmektedir. Dolayısıyla hırsızın 
eli hırsızlık yaptığı için değil başkası hırsızlık yapmaması için kesildiği hâkim bir görüş 
bulunmaktadır. Oysa bugün çalınan mal cansız, kesilen el canlı, çalınan mal yerine ge-
tirilebilir fakat kesilen el yerine getirilemez gerekçesiyle kısas yani anayasal ilkeye ters 
olduğu ileri sürülmektedir. Bu anlayışa göre bugün vücut bütünlüğüne yapılan her mü-
dahale bir tür işkence kabul edilmektedir. Genel hukuk kuralı olarak “illet değişince 
hükümler de değişir”, “zamanın değişmesiyle hükümlerde değişir” gibi hukuki ilkeler-
imiz de bulunmaktadır. Bu ilkelerimizin kapsamı ve uygulanabilirlik alanı da merak 
konusu olmuştur. Bu iddialara bireysel değil de ortak akılla cevap aranmalıdır.

Devamı www.simgedergi.com’ da



Simge Dergi 27 

DEPREM!!!

Deprem, yerkabuğu içindeki kırılmalar 
nedeniyle ortaya çıkan titreşimlerin dal-
galar halinde yayılarak geçtikleri yerl-
eri ve yer yüzeyini sarsma olayına de-
nir. Depremler genellikle fay hatlarının 
çatlaması, kırılmasıyla oluşur. Ayrıca, 
toprak kaymaları, mayın patlamaları, 
volkanik hareketlenmeler, nükleer testler 
nedeniyle de depremler oluşabilir…
Deprem, yer kabuğunda ortaya çıkan en-
erji sonucunda meydana gelen sismik dal-
galanmalar ve dolayısıyla bu dalgaların 
yeryüzünü sarsan doğa olayıdır. Depremin 
frekansı, türü ve büyüklüğüne göre,  can 
kaybı ve hasar meydana gelir.
Depremin nasıl oluştuğu, dalgalarının 
yerkabuğu içinde ne şekilde yayıldıkları, 
sismografı ölçü aletleri ile ölçülür ve bu 
kayıtların değerlendirilmesini ve deprem 
ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim 
dalına da sismoloji denir.
Depremi’n büyüklüğüne göre bazı 
depremler hissedilmezken bazı deprem-
ler felaket şeklinde yıkıcı olabiliyor. 
Sarsıntının şiddeti, meydana geldiği 
noktanın derinliği de yıkım kuvveti üz-
erinde etkilidir ve dolayısıyla yeryüzüne 
yakın noktalarda gerçekleşen depremler 
daha çok hasara neden olmaktadır.
Dünyanın oluşumundan itibaren, sis-
mik yönden aktif bölgelerde depremlerin 
ardışık olarak oluşmasından dolayı can 
ve mal kayıplarının olduğu bilinen bir 
gerçektir. Ülkemizde dünyanın en etkin 
deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. 
Bunun en yakın örneğini, 6 Şubat 2023 
günü saat 04.17’de 11 ili vuran, binlerce 
can ve mal kaybına neden olan arka ar-
kaya 7,7 şiddetinde kırılmanın olduğu 
merkezi Kahramanmaraş olan depremi 
gösterebiliriz. 
Her depremin yıkıcı etkileri birbirinden 
farklı olsa da, verdiği zarar kaçınılmazdır. 
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de deprem 
ve diğer doğal felaketleri olmaya, gerekli 
tedbirler alınmadığı sürece de mal ve can 
kayıpları gibi yıkıcı etkileri devam ede-
cektir. Engellenemeyen doğa olaylarının 
bir başka doğa olayını tetiklediğinin bazı 
kesimlerce kabul edilip bazı kesimlerce 
kabul edilmediğiyle ilgili açıklamaların 
yanında, yıkıcı etkisi olan birçok doğal 
felaketin hala kadere bağlandığını duymak 
gerçekten çok üzücü… bu tür fela

ketler olabilir ama verdiği zararların dere-
cesi kadere bağlanamaz. Bu doğal fela-
ketleri engelleyecek bir teknoloji hala 
bulunmamış olabilir ama bunun yıkıcı 
etkilerini ortadan kaldıracak ve en aza in-
direcek tedbirler alınabilir ve dolayısıyla 
deprem gibi afetler meydana geldiğinde 
de can ve mal kaybı olmayacaktır.
Doğal afetlerin etkilemeyeceği yerlerin 
yerleşim yeri olarak seçilmesi ve yapıların 
da sağlam olarak yapılmasıyla en önem-
li tedbir alınmış olur. Zemin yapısına 
göre ruhsat verilen inşaatlar, yapım 
aşamasında ve sonrasında teknik eleman-
larca denetlenmelidir. Alınan tedbirlere 
rağmen doğal afet meydana geldiğinde 
ise, hızlı bir şekilde organize olarak can 
ve mal kayıplarını en aza indirecek, li-
yakat sahibi elemanların ve yapacakları 
görevlerin önceden belirlenmesi gerekir. 
Doğal afet olduğunda ne yapacağını nasıl 
organize olacağını bilemeyen kişilerin 
fayda yerine daha çok zarar verdiği de ayrı 
bir sorun olarak zaman zaman karşımıza 
çıkmaktadır.
11 ili etkileyen deprem dolayısıyla 
bazı bölgelere arama kurtarma ve diğer 
insanı yardımlar giderken, bazı bölge-
lere gitmediği dile getirildi. Her ne kadar 
geniş bir bölgede olsa da iyi bir organi-
zasyonla sorunlar kısa zamanda gider-
ilebilir. Arama kurtarma da, canla başla 
çalışan yerli ve yabancı birçok başarılı 
kurtarma elemanının yanında asker, polis 
ve madencilerin arama kurtarmada ne ka-
dar liyakatli, başarılı oldukları insanların 
hafızasında yer edindi. Liyakat, bir iş için 
aranan şartlardır ve dolayısıyla iş için uy-
gun eleman seçilmelidir. Aksi takdirde so-
run çözmek yerine sorun oluşturabilirler. 
Doğal afet öncesinde ve sonrasında 
alınacak tedbirlerden, denetleme yet-
kisini ve görevini elinde bulunduran 
yetkililer sorumludur ama maalesef asıl 
sorumluların sorumluluğu yokmuş gibi 
bazı açıklamaların yanında bazı yetkili-
lerinde kameralara yansıyan sırıtmaları ve 
depremzedeye “provokatörlük yapıyorsun, 
sen kimsin” gibi istenmeyen durumlara 
şahit olduk...  

Elveda TANIK
Yazar

BAKIŞ AÇISI
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Sezgin ERÖZBAĞ
Yazar

KURAKLIK RİSKİ HALA KAPIDA

Yerkürede su dağılımının tüm ülkeler için 
dengeli olmadığı bilinen bir gerçek. Özellikle 
iklim değişikliğinin etkisiyle kuraklıkların 
şiddetinin arttığı, gün geçtikçe daha fazla 
insanın bu afetten etkilendiği görülmektedir.

Kuraklık riski ülke olarak zaman zaman bi-
zim de karşılaştığımız bir gerçek.

Nitekim geçmiş yıllarda bununla defalarca 
yüzleştik.

Geçtiğimiz günlerde yeterli yağış 
olmamasından dolayı ciddi tedirginlikler 
yaşadık. 

Hatta kimi şehirlerde ki baraj alanlarında 
“Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya 
girmek yasaktır” yazısının olduğu, ama 
suyun olmadığı, balık tutularak geçimin 
sağlandığı nehirlerde balık tutacak su-
yun kalmadığı, yer altı sularının çekilerek 
toprağın göçmesiyle meydana gelen obruk 
sayılarının giderek arttığı, örneğin Konya 
Havzası’nda bu sayının 2 bin 500’e ulaştığı 
haberlerine şahit olduk. 

Gerçi son yağışlarla birlikte bir rahatlama 
oldu ama geçen sene ile kıyaslandığında 
yeterli yağış aldığımız, barajlardaki doluluk 
oranının istenilen seviyede olduğu söylen-
emez. 

Türkiye’de kuraklık; tabii afetler içerisinde 
doğrudan veya dolaylı olarak en fazla alanı 
etkileyebilen, ekonomik anlamda çok ciddi 
kayıplara yol açabilen bir afet olup, her yıl 
ülkemizin farklı bölgelerinde etkisini göster-
mektedir. 

Kuraklığı; yağışların, kaydedilen normal 
seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi 
sonucu, arazi ve su kaynaklarının olum-
suz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin 
bozulmasına sebep olan bir olay olarak 
tanımlayabiliriz.

Kuraklık çeşitleri genel olarak aşağıda yer 
aldığı şekildedir: 
• Meteorolojik kuraklık: Yağışın 
belli bir dönem için ortalamaların altına 
düşmesidir. 
• Tarımsal kuraklık: Bitkinin 
ihtiyacını karşılayacak suyun toprakta 
bulunmamasıdır.
• Hidrolojik kuraklık: Uzun süren 
yağışsızlıktan sonra yeraltı suları, kaynak

lar, yüzeysel akış, toprak neminin etkilen-
mesidir. 

Her üç kuraklığın yaşanması insan, hayvan, 
bitki, mahsul vs. tüm canlıları ve yaşamı 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Kuraklığın doğal süreçteki oluşumunun 
engellenmesi mümkün değildir. Ancak doğru 
yönetilmesi ile olumsuz etkileri azaltılabilir 
ve kuraklık sonucunda ortaya çıkması 
muhtemel problemlere ilişkin önceden ger-
ekli tedbirlerin alınması sağlanabilir.

Bu riske karşı yapılması gerekenleri; su 
kaynaklarımız için doğal çevre, yeşil alan-
lar ve ormanlık alanların korunması başta 
olmak üzere, ağaçlandırma çalışmalarının 
arttırılması, tarım ve sanayide su tasar-
rufu için yenilikçi yöntem ve cihazların 
kullanılması şeklinde sıralayabiliriz. 

Şu an ülkemizde yağışlar mevsim normal-
lerinin çok altında seyretmekte olup, başta 
İstanbul olmak üzere bazı büyükşehirlerde 
barajların doluluk oranının kritik düzeyde 
olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’de yetkili organlar elbette ki 
kuraklık riskinin farkında olup, kuraklık 
yönetim planı devletin resmi raporlarında 
yer almaktadır. 2017-2023 yılları arasını 
konu kapsayan Ulusal Kuraklık Yöneti-
mi Strateji Belgesi ve Eylem Planının 
hazırlanması gibi.
Ancak bazı konular var ki ötelemeye de 
gelmez. Örneğin Su Yasa Taslağının bir an 
önce yasalaşmaması gibi. 
Nedense konu hala TBMM Genel Kuruluna 
gelmedi. 
Oysa su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde 
korunması, kullanılması, iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi için;  
 Büyükşehirlerin su ve kanalizasyon 
idarelerinin tabi oldukları 2560 sayılı İSKİ 
Kanunu’nun güncellenerek bu idarelerin ku-
rumsal ve idari yapılarının güçlendirilmesi, 
teknik ve ekonomik sıkıntılarının giderilme-
si, su şebekelerindeki kayıpların azaltılması,  

 Kuraklık yönetiminde ki yasal 
boşlukların giderilmesi, yasal ve kurumsal 
kapasitelerin geliştirilmesi, koordinasyonun 
ve işbirliğinin sağlanması,
Konularında acil bir şekilde yasal düzenle-
melere ihtiyaç duyulmaktadır.
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Bekir ÖZER
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Araştırma Görevlisi
Pilot

UAV Pilot
ATPL Teorik Bilgi 

Öğretmeni
UAV Öğretmeni

Yazar
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POLİS SEPOZYUMU
Türk Polis Teşkilatında
Yeni Gelişmeler Sempozyumu
4. Suçla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar
Bilişim Suçları ile Mücadeledeki 
Gelişmeler

Gürkan BAL
Polis Memuru
246599
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit 
Şube Müdürlüğü
gurkanbal@windowslive.com 0 505 544 
55 05

Gelişen teknolojiler akıl almaz bir hızla 
ilerleyerek insan hayatını her geçen gün 
biraz daha kolaylaştırmaktadır. Bilgisayar 
ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 
günümüzde insanlık tarihi acısından çok 
önemli bir devrim olarak kabul edilme-
kte hatta sanayi devrimi ile mukayese 
edilmektedir. Eğitimden ticarete, devlet 
sektöründen özel sektöre, eğlenceden alış-
verişe kadar birçok alanda klasikleşmiş 
anlayışları değiştirmiş ve insanlara yeni bir 
anlayış yeni bir hayat tarzı kazandırmıştır. 
Bununla birlikte insanın bulunduğu her 
yerde suça rastlanıldığı gibi bu alanda da 
yeni suç tipleri ortaya çıkmış ve suçlu-
lar da teknolojinin getirdiği yenilik ve 
kolaylıkları kullanmaya başlamıştır. 
Günümüzde bilgisayar kavramı sadece 
hayatımızı kolaylaştıran bir devrim ol-
maktan çıkmış suç kavramı ile birlikte 
anılan bir araç haline de gelmiştir.

Bilişim suçlarının çok çeşitli tanımları 
vardır. Bunlardan, Avrupa Birliği Uzman-
lar Komisyonu’nun Mayıs 1983’deki Paris 
Toplantısı’nda “bilgileri otomatik işleme 
tabi tutan veya verilerin nakline yarayan 
bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki 
veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü 
davranış” olarak tanımlanmıştır. Özünde 
bilişim suçları terimi, teknolojileri kulla-
narak işlenen bir suç unsurudur. 
Bilişim Suçlarının Türlerini belirleme-
kte sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bilişimle ilgili suç türlerini çok değişik 
şekillerde ortaya koymak mümkündür. 
Ancak, konuyu makul bir seviyede ele 
alarak, en çok görülen ve en ağır nitelikli 
olan suç türlerinin ele alınmasında yarar 
vardır. 

Suçun işlenmesindeki esas konuyu suçlar 
arasındaki farklar oluşturur. Bir hedefe 
ulaşabilmek için türlü yollar kullanılabilir, 
bunun ötesinde asıl amaç hedeftir. Yani 
suçun türleri arasındaki farkı oluşturan 
esas etken suçun işlenmesindeki amaçtır. 
Bu haliyle Suçların türleri TCK da suç 
teşkil edecek tüm suçları kapsaya bilme-
kte veya bu suçlara zemin hazırlamaktadır. 
Suç çeşitleri ayrımında, 11.06.1999 
tarihinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa 
Birliği tarafından hazırlanan “Bilişim 
Suçları” raporuna göre; suç çeşitleri 
altıya ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi 
“Bilgisayar Sistemlerine ve Servisler-
ine Yetkisiz Erişim ve Dinleme” olarak 
tanımlanır. İkinci olarak tanımlanan 
bilişim suçu “Bilgisayar Sabotajı”dır. Bir 
diğer suç kavramı “Bilgisayar Yoluyla 
Dolandırıcılık” olarak kabul görür. Başka 
bir siber suç ise “Bilgisayar Yoluyla 
Sahtecilik” kavramıdır. Beşinci suç türü 
ise “Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın 
İzinsiz Kullanımı” şeklindedir. Son 
olarak tanımlanan bilişim suçu ise “Diğer 
Suçlar” başlığı altında Yasadışı Yayınlar, 
Pornografik Yayınlar (Büyük ve Çocuk 
Pornografisi), Hakaret ve Sövme olarak 
değerlendirilir. 

Bu suç türlerini teker teker açıklayacak 
olursak; 

1) Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine 
Yetkisi Erişim ve Dinleme 

“Erişim” sistemin bir kısmına, bütününe, 
bilgisayar ağı veya içerdiği
verilere, programlara; yine program-
lar, casus yazılımlar veya virüsler vb. ile 
ulaşma anlamındadır. Günümüzde özel 
hayatın gizliliğinin korunması için ka-
nunlarda gerekli müeyyideler konulması 
ile birlikte dinlemeler, erişimler, izinsiz 
özel ve şirket bilgisayarlarına ve sistem-
lerine girmek suç olarak kabul edilmiştir. 
Günümüzde telefon dinlemeleri veya 
kişilerin özel mülklerine girmek nasıl savcı 
izni olmadan mümkün olmamakta ise yine 
kişiler veya kurumlar arası haberleşmenin 
bilgisayar üzerinden dinlenmesi veya izin-
siz bilgilerin alınması da kişi özel mülkü 
ya da kişilerin şahsiyetlerine taciz olarak 
kabul edilmektedir ve suç oluşturmaktadır.
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Ülkemizde bu konuda TCK’nun (Türk Ceza Kanunu) 243. maddenin 1. ve 2. fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Bu bölüm-
de incelenmesi gereken konulardan biri de casus yazılımlardır. Bu yazılımlar hukuki olarak suç sayılmamaktadır, fakat 
bu konuda tartışmaya açık bir kavram olduğu da bir gerçektir. 
—Casus Yazılımlar Ve Etkileri 
Casus yazılımlar bir bilgisayara kurulduktan ve bilgisayarınıza girdikten sonra Bilgisayarınızda farklı etkiler bırakarak, 
ya da bilgisayarınız içerisinde deyim yerindeyse casusluk yaparak rahatsız eden yazılımlar olarak ifade edilir. Casus 
yazılımların belli başlı amaçları; eriştiği ya da kurulduğu bilgisayarlardaki verileri, gezilen siteleri, bilgisayar içeriğindeki 
bilgilerin işe yarayan kısımlarını belli bir hedefe (doğrudan merkeze) göndermesine ya da bilgisayardan istenmey-
en reklamların çıkmasına, internetten reklam indirmesine yol açmaktadır. Tartışmaya açık olarak bu tür yazılımlar 
Kanunen suç sayılmamaktadır. Bu yazılımları, yine bu yazılımların lisans anlaşmasıyla kullanılmasını kabul ederek 
yüklediğinizden, bu tür yazılımları kanuni olarak gösterilmektedir.
2) Bilgisayar Sabotajı 
Bu suç türü iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. 
1. Bilgisayar teknolojisi kullanarak sistemine sızılan bilgisayardaki bilgilerin Silinmesi, yok edilmesi ve değiştirilmesi.
2. Hedef alınan sisteme uzaktan erişerek değil de bilakis fiziksel zarar vererek ya da sistem başında bulunarak bilgisa-
yardaki bilgileri silmek, yok etmek veya değiştirerek zarar verilmesi. Burada önemli olan mala verilen zarardan ziyade 
içindeki bilgilere verilen zarar önem arz eder. 
Yetkisiz erişimin aktif sahası olarak da nitelendirilen “Bilgisayar Sabotajı”, yalnız sisteme erişimle kalmamakla birlikte, 
eriştiği sistem bilgisayarının içerdiği bilgileri silme veya değiştirme olarak ifade edilir. 
Bir bilgisayara ve yahut sisteme yetkisiz erişim sağlayanlar; sadece 
eriştiği bilgileri incelemekle, kopyalamakla kalmıyor, bu bilgileri değiştirebiliyor, silebiliyor ya da bu bilgileri kanun 
dışı kullanmak isteyenlere satabiliyor. Türkiye’de “Bilgisayar Sabotajı” TCK’nun (Türk Ceza Kanunu) 243/ 3 ile 244/1 
ve 2 maddelerine göre suçtur. 
Virüsler, Zaman Bombası (Logic-Time Bomb), Truva Atları (Trojan 
Horses), Virüsler, Solucanlar (Worms)  kötü amaçlı olarak yazılmış kodlardır. Bu tür kötü amaçlı yazılmış kodlar, 
başkalarına zarar vermediği sürece suç sayılmamaktadır. Fakat bu tür kodlar; kişi ya da kurumlara intikal eder ve zarar 
verirse suç teşkil etmeye başlar. Yoksa sırf kod yazımı saikten öte bir anlam ifade etmemelidir. Türkiye’de kötü amaçlı 
kodları yazma bunu yaymaya ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle Kötü amaçlı kodlarla bilgisayarlara 
zarar verme, doktrinde genellikle “sistem ve unsurlarına yönelik nas-i ızrar suçu” olarak adlandırılmaktadır, oysa sab-
otaj konusunda belirttiğimiz TCK maddelerine bu bölümü de dahil etmek daha uygun olacaktır.

Devamı www.simgedergi.com’ da
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ELEKTRİK ÜRETİMİNİN GELECEĞİ

Evrenimizin temel para birimi enerjidir. Evimizi aydınlatır, ekinler-
imizi büyütür, bilgisayarlarımızı çalıştırır. Enerjiyi pek çok yoldan 
elde edebiliyoruz; fosil yakıtları yakarak, atomları bölerek ya da 
güneş ışığı panelleri kullanarak. Ancak her şeyin olumsuz bir tarafı 
var. Fosil yakıtlar oldukça zehirlidir ve nükleer atıklar da. Bilirsiniz, 
nükleer atıktır ve henüz güneş enerjisini bulutlu günler için depo-
layacak kadar pilimiz yok. Güneş sanki sınırsız bir enerji kaynağına 
sahipmiş gibi görünüyor. Acaba Dünya’da bir Güneş inşa etmek 
mümkün mü? Bir yıldızı kavanoza hapsedip kullanabilir miyiz? 
Güneş, nükleer füzyon sayesinde parlar. Nükleer füzyon atomların 
yüksek basınç ve derece ortamlarla birleşmesidir. Kısaca; füzyon, 
termonükleer bir süreçtir. Bu, bileşenlerin inanılmaz derecede sıcak 
olmasını gerektirir. Normalde atomların çekirdekleri pozitif yüklü 
oldukları için birbirlerini iterler. Bu itkinin üstesinden gelebilmek 
için, parçacıklar oldukça hızlı hareket ediyor olmak zorundadırlar. 
Parçacıklar için çok yüksek hız, çok yüksek sıcaklık demektir. Mi-
lyonlarca derece. Yıldızlar o kadar büyüktür ki, kütleleri merkezde-
ki parçacıkları birbirleriyle birleştirebilecek kadar yüksek basınç ve 
sıcaklık üretir. Böylece daha ağır çekirdekler oluşur ve bu süreçte 
enerji açığa çıkar. Dünyada füzyonu oluşturabilmek için yıldızların 
kaba kuvvet yöntemini kullanmak pek mümkün değildir yani eğer 
ki bir reaktörden füzyon enerjisi elde etmek istiyorsak akıllıca 
çözümler bulmak zorundayız. Bugüne kadar bilim adamları farklı 
şekilde füzyon için yeterince sıcak plazma elde edebilecek reaktör-
ler tasarladı. Bunlara örnek olarak Fransa’da yapılan füzyon reak-
törü güçlü bir manyetik alan kullanarak plazmayı halka şeklindeki 
bir bölmeye sıkıştırarak çalışıyor. Başka bir tipe ise eylemsizlik 
sıkıştırma reaktörü deniyor ve süper güçlü lazerlerden gelen ışınlarla 
yakıt parçacığının yüzeyini çok yüksek sıcaklıklara çıkararak 
çalışıyor. 
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Bu işlem, iç patlamalar yaratarak yakıtı füzyon için yeterince sıcak ve yoğun hale getiriyor 
Dünyadaki en güçlü lazerlerden biri olan ABD’de füzyon deneyleri için kullanılıyor. Bu füzyon 
reaktörü tasarımlarışimdilik sadece birer deney. Bilim adamları hala teknolojiyi geliştiriyorlar. 
Füzyonu gerçekleştirebilmelerine rağmen şu an, elde edilen enerji genel kullanım için yeterli 
değil. Geçen sene Aralık ayına kadar reaktörleri çalıştırmak için gereken enerji üretilen en-
erjiden fazlaydı. Sadece geçen sene reaktörü başlatmak için gereken enerjinin %150’si kadar 
enerji elde edildi. 

Teknolojinin ticari olarak uygulanabilir olabilmesi için daha çok ilerlemesi gerekiyor. Eğer 
verimli füzyon reaktörü üretmekte başarılı olursak, tek bir bardak deniz suyundan, bir var-
il petrolden üretilen enerji kadar enerji üretilebilir, üstelik hiçbir kirlilik yaratmadan. Çünkü 
füzyon reaktörleri hidrojen veya helyum ile çalışır ve suda oldukça fazla hidrojen bulunur. 
Fakat sıradan hidrojen yeterli değildir. Fazladan nötronlara sahip olan döteryum ve trityum 
isimli hidrojen izotopları doğru reaksiyonu başlatmak için gereklidir. Döteryum dengelidir ve 
deniz suyunda büyük miktarlarda bulunur, ancak trityum bulmak biraz daha zordur Trityum 
radyoaktiftir ve Dünya üzerinde sadece 20 kilogram trityum bulunmaktadır. Bunun çoğunluğu 
da nükleer başlıklarda kullanılır, bu yüzden trityum oldukça pahalıdır. 
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Depremler obruk oluşumunu etkiliyor mu?

Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, 
kuraklığın etkisiyle küçülüyor.

Aksaray, Konya ve Ankara arasında yer alan, başta 
flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği 
yapan Tuz Gölü’nde son yapılan araştırmayla sadece 
9 bin hektarlık alanın suyla dolu olduğu belirlendi.

Göl alanı, küresel ısınmanın etkisiyle her geçen gün 
biraz daha daralıyor. Göl ile ilgili araştırmalar yapan 
Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ha-
tim Elhatip, İç Anadolu Bölgesi’nin Türkiye’nin en 
az yağış alan yeri olduğunu söyledi.

Aksaray’ın da bu bölgenin içerisinde olduğunu be-
lirten Elhatip, şöyle konuştu:

“2021’de bölgemiz bol yağış almıştı. Bu yağışlar 
hem yer altı hem de yer üstü sularına olumlu etkiler 
yaptı. Yer altı sularında 30-50 santimetre civarında 
bir yükselme söz konusu oldu. Küresel ısınmadan 
dolayı bu yıl tamamen kurak bir mevsim geçiriyor-
uz. Kuraklık analizlerini yaparken 50-60 yılları baz 
alıyoruz. Aksaray şu anda kuraklığın şiddetli bir 
şekilde etkisi altında. Ülkemizin birçok bölgesi bu 

dönemlerde karla dolardı ancak bu yıl yağış çok az. 
Kayak merkezlerini bile suni karla doldurabiliyoruz.” 
Elhatip, Türkiye’nin küresel ısınma ve kuraklıkla 
birlikte su kaynakları kıtlığı yaşanan ülkeler arasına 
girebileceğine dikkati çekti.

Başta Tuz Gölü olmak üzere kentteki birçok su 
havzasında ciddi anlamda kuraklık görüldüğünü vur-
gulayan Elhatip, şöyle devam etti:

“Tuz Gölü’nün 30-40 yıl önceki değerlerinde yüzey 
doluluk alanı 92 bin 652 hektardı. Yani neredeyse 
alanın hepsi su ile doluydu. Bu alan 2-3 ay önces-
ine kadar 32 bin 500 hektar alana kadar gerilemişti. 
Son yaptığımız araştırmalarda Tuz Gölü’nün su dolu 
alanı yüzde 10 seviyelerine kadar düştü. Yani 9 bin 
hektar civarında sulu bir alan kaldı. Bu seviye hem 
kuraklık hem de yer altı sularının çekilmesiyle ilgili 
bizlere bilgi veriyor.” “2024-2029 döneminde şiddetli 
kuraklık göreceğiz.”
Elhatip, küresel ısınmanın etkilerini çok ciddi an-
lamda yaşadıklarını, Suudi Arabistan bölgesini sel 
götürmesinin buna örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Konya Ovası’nda yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması gibi 
farklı jeolojik etkenlerle zeminin çökmesiyle oluşan obrukların depremlerden etkilenip 

etkilenmediğine yönelik çalışmalar uzmanlarca sürdürülüyor.
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Doç. Dr. Furkan KAYA
Yazar

Doğal afetler dünya tarihinin 
değişmez bir gerçeğidir. Yaklaşık 
4.5 milyar yaşında olan dünyamızda 
kıtaların, kara parçalarının ve adaların 
oluşumu tektonik hareketler sebe-
biyle meydana gelmiştir. İnsan, ye-
ryüzünde sonsuz dolaşım içindeyken, 
yer altında da aynı hareketlilik devam 
etmektedir. Türkiye’de dünyanın 
en büyük deprem kuşaklarından 
olan Kuzey doğu Anadolu fay hattı 
ve Güney doğu Anadolu fay hatları 
tarafından adeta kuşatılmıştır. Bu 
fay hatları belirli yıl aralıklarıyla ül-
kemize büyük acılar yaşatmaya de-
vam etmektedir.
Fay hatları tarih boyunca ortala-
ma her 250 ila 300 yılda bir büyük 
depremler üretirken, bu deprem-
ler ülkelerin sosyolojik, ekonomik 
ve siyasal sistemleri üzerinde ci-
ddi hasarlar bırakmıştır. Binlerce 
bölge insanı hayatını kaybetmiş, 
yerleşim bölgeleri deprem alanlarına 
göre değişiklik göstermiştir. Fakat 
depremin, Türkiye’nin en büyük 
güvenlik meselelerinden biri 
olduğu her büyük depremden son-
ra hatırlandığının altı çizilmelidir. 
Örneğin Kahramanmaraş’tan 1114 
yılında yaşanılan büyük depremde 
şehir tamamen toprak altında kalmış 
ve yaklaşık 40 bin insan hayatını 
kaybetmişti. Son yaşadığımız yine 
Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 
7.7’lik büyük depremlerde yaklaşık 
40 binden fazla vatandaş hayatını 
kaybetmiştir. 
2000 yıldan fazla olan Türk dev-
let geleneği çatısı altında kuru-
lan 17 büyük Türk devletlerinin 
tarihinde yaşanan afetlerde dev-
let politikalarının büyük faydası 
olmuştur. Yerinde ve zamanında 
müdahale ile maddi ve manevi 
olarak yardımda bulunularak kaos ve 
anarşinin önüne geçilmiştir. Çünkü 
afet sonrası oluşabilecek güvenlik 
boşluğu ve vatandaşların devletine 

karşı güvensizlik duygusunun ortaya 
çıkması, ülkenin bekasını ciddi teh-
likeye atabilecek ortamları tesis ede-
cektir. 
Büyük kriz durumlarında müdaha-
leci devlet olmak önemlidir. Katal-
izör, kolaylaştırıcı ve garantör olan 
devlet, bu tip durumlarda sivil to-
plum kuruluşları ve büyük şirketler 
ile kuvvetli ortaklıklar kurmaya 
yönelir. Aslında iktidarın hangi 
ölçüde merkezi statüye geleceğini, 
refah ve bolluğa alışmış olan to-
plumun kendini öz disipline etme 
başarısına bağlı olduğu söylenebilir. 
Bu süreçte görevde olan hükümet 
barışı sağlamak ve korumak adına 
bütün önlemleri almış olsa da korku 
ve gerilim her noktada can bulmaya 
devam edebilir. Bu son derece nor-
mal bir süreçtir. 
Türk tarihinin en büyük afetlerin-
den biri olan Maraş depreminden 
sonra dünya adeta ayağa kalktı. El-
bette dünyanın neresinde bir fela-
ket yaşanılsa büyük bir yardım tey-
akkuzuna geçilir fakat Türkiye’yi 
bu konuda farklı kılan mesele en 
mazlum ülkelerin bile yardıma 
koşmasıydı. Adeta elinde sadece 
iki un çuvalı kalan devletler, bun-
lardan birini Türkiye’ye gönder-
mekten çekince duymamışlardır. 
Komşumuz Yunanistan’ın da bütün 
kötü zamanlarında tüm çatışmalar 
konularını bir kenara bırakarak 
yardımına koşan Türkiye’ye son 
afette Yunanistan’da yardım elini 
uzatmıştır. Demek oluyor ki insanı 
meseleler milletleri ve ülkeleri bir 
araya getirebilen bir tutkal vazifesi 
görebilir. Keza İsrail ve Mısır ile yeni 
bir diplomasi sürecinin başladığı 
günümüzde afet diplomasisinin iyilik 
diplomasisine dönüştüğüne şahitlik 
ediyoruz. 

Devamı www.simgedergi.com’da

AFET DİPLOMASİSİ
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DÜNYADAN

Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu karşıtı
grev ve gösteriler başladı

Sendikaların çağrısıyla çok sayıda kentte enerji, 
ulaşım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok 
sektörün katılım sağlayacağı gösteriler nedeniyle ülke 
genelinde Fransızların sokaklara inmesi bekleniyor.
Ülke basınındaki haberlere göre, halk 300’den fa-
zla noktada hükümetin emeklilik yaşını 62’den 64’e 
çıkarmayı hedefleyen reformunu protesto edecek.
Başkent Paris’in de yer aldığı Ile-de-France bölges-
inde sabahın ilk saatlerinde yüzlerce kilometreyi bu-
lan araç kuyrukları oluşurken, bazı tren garları gös-
tericilerce basıldı.
Polis, istasyonları basan protestoculara müdahale etti.
Ülke için “kara gün”
Grev nedeniyle kara ve hava ulaşımında da 
aksaklıkların yaşanması öngörülüyor. Çok sayıda 
sendikayı bünyesinde barındıran Genel İş Sendikası 
(CGT), ülkenin ana enerji sağlayıcısı konumundaki 
EDF santrallerinde elektrik üretiminin 3 bin vatlık bir 
düşüş kaydedilmeye başladığını açıkladı.
Nükleer santrallerde de enerji üretimi önemli ölçüde 
düştü.
TotalEnergies’ye bağlı rafineri ve depolarda 
çalışanların tamamına yakını grev kararı aldı.
Paris merkezli Avrupa’nın önde gelen sosyal bil-

imler üniversitelerinden Science Po çalışanları ve 
öğrencileri de grev ve protestolara destek verdi. 
Fransız basını, 1 milyondan fazla kişinin gösterilere 
katılmasının öngörüldüğünü aktararak, grev ve pro-
testolardan kaynaklı ulaşım ve enerji dahil birçok 
sektörde yaşanacak aksamalar nedeniyle bugünü ülke 
için “kara gün” olarak niteledi.
İçişleri Bakanlığı, gösteriler kapsamında ülke genel-
inde 11 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini 
açıklamıştı.
Hükümetin tartışmalı emeklilik reformu
Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 
olduğu ülkede, 1 Eylül’den itibaren yasal emekli-
lik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltiler-
ek 2030’da 64’e çıkarılacağını, 2027’de emeklilik 
maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme 
şartı olacağını kaydetmişti.
Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak’ta ülke genel-
inde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi 
katılırken, önde gelen 8 sendika, halkı bugün tekrar 
sokağa inmeye çağırmıştı.

Fransa’da tartışmalı emeklilik reformuna karşı 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği 
grev ve gösteriler başladı.
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Polonya ve 3 Baltık ülkesi, işbirliğini artırma ve Ukrayna’yı
desteklemeye devam kararı aldı

Letonya’nın başkenti Riga’da bir araya gelen 4 ülk-
enin bakanları buluşmanın ardından ortak açıklama 
yayımladı.
Açıklamada, ülkeler arası işbirliği, Ukrayna’ya 
desteğin sürmesi ve “kolektif caydırıcılığı 
güçlendirmek” konuları ön plana çıktı.
Ekonomik büyümeyi, refahı teşvik etmek için 
işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği belirtilen 
açıklamada, NATO içindeki işbirliğinin “güvenliğin 
mihenk taşı” olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna’ya siyasi, askeri, mali destek 
ve insani yardımın sürdürülmesinin yüksek önemini 
yineliyoruz.” ifadesi kullanıldı.
Polonya ve 3 Baltık ülkesi, Rusya’yı hedef aldı, 
Ukrayna’ya desteği yineledi
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin başkentlerinde Rus 
büyükelçilerin bulunmasını eleştirerek, “Çünkü bun-
lar gördüğümüz gibi artık diplomatik bir kurumdan 
ziyade savaş suçlarını örtbas eden birer propaganda 
kurumu.” dedi.
Landsbergis, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, 
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ve Eston-
ya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile Letonya’nın 
başkenti Riga’da düzenlenen basın toplantısında 
konuştu.

AB ülkeleri arasında genişletilmiş işbirliğinin 
önemine değinen Landsbergis, Rusya’ya karlı ek 
yaptırımlar konusunda adımlar atılması ve istisnalara 
izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Landsbergis, AB ülkelerinin başkentlerinde Rus 
büyükelçilerin bulunmasını eleştirerek, “Birçok du-
rumda bir Avrupa başkentinde Rus büyükelçisine 
sahip olmanın çok az faydası var. Çünkü bunlar 
gördüğümüz gibi artık diplomatik bir kurumdan zi-
yade savaş suçlarını örtbas eden birer propaganda ku-
rumu.” diye konuştu.
Polonya Dışişleri Bakanı Rau ise Rusya-Ukrayna 
savaşının başlangıcından bu yana her Avrupa ülkes-
inin dış politikasının bu çerçevede şekillendiğini 
belirterek, “Rus tehdidine dikkat çekiyoruz. Rusya, 
NATO’nun doğu kanadına tehlike oluşturuyor. 
Doğu kanadını güçlendirmeliyiz. Rusya’ya uygu-
lanacak yaptırım ve tedbirler konusunda tek sesle 
konuşmalıyız.” ifadelerini kullandı.
Rau, Polonya olarak Ukrayna’ya kendilerini savun-
mak için yardım etmeyi zürdüreceklerine dikkati çek-
erek, “Bu yardımları yapabildiğimiz için mutluyuz.” 
dedi.

Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya’nın dışişleri bakanları, ülkeler arasındaki 
işbirliğini artırma ve Ukrayna’yı desteklemeye devam etme konusunda mutabık kaldı.



Simge Dergi 40 

GÜNCEL

Exxon’dan 2022’de rekor kar

ExxonMobil, 2022’nin ekim-aralık dönemine ait 
bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin karı geçen yılın son çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 
yüzde 44 artarak 12,8 milyar dolara yükseldi. 
ExxonMobil, 2021’in dördüncü çeyreğinde 8,9 
milyar dolar gelir elde etmişti.

ExxonMobil’in karı 2022 yılı genelinde ise bir 
önceki yıla kıyasla iki katına çıkarak 55,7 milyar 
dolara yükseldi. Şirketin karı 2021’de 23 milyar 
dolar olarak kaydedilmişti.

ABD’li enerji şirketinin karı geçen yıl enerji 
fiyatlarındaki artışın da etkisiyle rekor seviyeye 
ulaştı.

ExxonMobil’in geçen yıl elde ettiği kar, daha 
önce petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara 
yaklaştığı 2008’de kaydettiği 45,2 milyar dolarlık 
yıllık kar rekorunu da aştı.

ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren 
Woods, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin, 
“Sonuçlarımız olumlu bir piyasadan açıkça 
fayda sağlarken, salgın öncesinde ve sırasında 
yaptığımız konjonktür karşıtı yatırımlar, 
ekonomiler toparlanmaya başlarken ve arzlar 
daralırken insanların ihtiyaç duyduğu enerji ve 
ürünleri sağladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde petrol ve doğal gaz fiyatları, 
geçen yıl Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı 
savaş ve küresel ekonomilerin salgın sonrası 
gelen toparlanmayla artan talepleri sonucu artış 
göstermişti.

ABD’de benzinin ortalama fiyatı, geçen yıl artan 
petrol fiyatlarının etkisiyle ilk kez galon başına 5 
dolara yükselmişti. ABD Başkanı Joe Biden, pet-
rol şirketlerini Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü 
savaştan kar sağlamakla suçlamıştı.

ABD’nin büyük enerji şirketlerinden ExxonMobil’in karı, artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen yıl 
55,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.
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Rus şirketi Transneft: Polonya’ya ocakta 500 bin ton
Rus petrolü sevk ettik

Transneft’ten Rus haber ajansı TASS’a yapılan açıklamada, Kazakistan’dan 20 bin ton petrolün şubatta 
Almanya’ya sevk edilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Sevkiyatın Drujba petrol boru hattı üzerinden gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, sürecin 
artık Kazakistan tarafının inisiyatifinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Polonya’nın ise Rus petrolü almaya devam ettiğine işaret edilirken, ocak ayında bu ülkeye 500 
bin ton Rus petrolünün sevk edildiği belirtildi.

Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolü alımını azaltmaya çalışırken, Rus enerji sek-
törüne yönelik de çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Drujba petrol hattı ise yaptırımların kapsamı dışarısında bırakılmıştı. Sevkiyatın Drujba petrol boru hattı üz-
erinden gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, sürecin artık Kazakistan tarafının inisiyatifinde 
olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Polonya’nın ise Rus petrolü almaya devam ettiğine işaret edilirken, ocak ayında bu ülkeye 500 
bin ton Rus petrolünün sevk edildiği belirtildi.

Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolü alımını azaltmaya çalışırken, Rus enerji sek-
törüne yönelik de çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya’nın dışişleri bakanları, ülkeler arasındaki 
işbirliğini artırma ve Ukrayna’yı desteklemeye devam etme konusunda mutabık kaldı.
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Aslıhan DEMİR
Yazar

Empati kelime anlamı itibariyle eş duyu anlamına gelmektedir. Em-
patiyi daha açmak gerekirse başka bir kişinin duygusal durumunu ve 
dünya görüşünü anlamaya çalışmaktır. Bunu yaparken karşımızdaki 
insanın yerine kendimizi koyarak, onun büyüdüğü çevreyi ve aile 
ortamını düşünerek aynı kişi olmadığımızı yani farklı bir kişi olarak 
duygu ve düşüncelerimizin de farklı olacağını düşünmek, onu daha iyi 
anlamımızı ve daha kuvvetli bir bağ kuracağımızı aklımızda tutmamız 
gerekmektedir. Empati aynı zamanda insanlar arasındaki anlaşmayı 
arttırarak, daha iyi iletişim kurmamızı ve sadece karşımızdaki insanı 
değil aynı zamanda kendimizi daha iyi açıklayarak, kendi açımızda 
da anlaşılmayı kolaylaştıracaktır.
İnsanlar olarak birlikte yaşamak zorundayız bu yüzde de empati 
sayesinde bu birlikte yaşamaktan doğan bağlantıyı daha iyi kurarak 
başkalarının deneyimlerinde de kendimiz için ders çıkarmamız müm-
kündür. Ayrıca gerek iş gerek kişisel olarak her anlamda stres altında 
kaldığımız bir çağda empati sayesinde kendimizi daha az stresli ve 
rahat hissetmek mümkündür. Empati aynı zamanda sadece bireysel 
olarak değil aynı zamanda toplumsal olarak da fayda sağlayan bir er-
demdir. Artan anlayış farklılıkları anlamlandırarak daha iyi bir toplum 
için gereklidir. Anlaşılmalar her daim çatışmaları azaltmıştır böyle-
likle çatılmaların azaltılması ve çözülmesi kolaylaşmış olacaktır. Bir 
hoşgörü dini olan İslam ve tüm dünyaya bir devleti yönetmekteki 
en güzel ve en önemli bağlam olarak Osmanlı Devleti’nin devamı 
olarak bizler de empati duygularımızı geliştirerek, hoşgörümüzü 
arttırabiliriz.
Empati zaman içinde öğrenilen ve geliştirilen bir yapıdadır; bu 
yüzden ilk olarak karşımızdakini dinlemek ve onların duygularını 
anlamaya çalışmalıyız. Başkalarını dinlerken onların açıklamalarına 
dikkat etmek ve neden böyle düşüğünü veya hissettiğini anlamaya 
çalışmalıyız. Bu anlamlandırmadan sonra kendimizi dikkatli ve kırıcı 
olmadan anlatmalı ve karşımızdaki kişinin de bizi anlamasını bekle-
meliyiz.
Empati çok zor olmayan ama öğrenmesi zaman isteyen bir yetenek 
bu yüzden de sabır belki de her şeyin başında olmalı. Bu yazımı 
bitirirken sizlerle bir hadisi şerif ile veda etmek istiyorum, Pe-
ygamber Efendimiz (sav): “Hoşgörülü davran ki sana da hoşgörülü 
davranılsın.” Sözünde aslında empati yaparak hoş görülü olarak bi-
zlerinde hoşgörülü davranılacağını söylemiştir. Bir dahaki yazıma 
kadar hoşgörülü kalmanız dileği ile.

Empati
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Tapu İşlemlerinde Kanuni temsil ( Velayet ,vesay-
et, kayyımlık ve yasal Danışmanlık) uygulamalar 
da. 

Tapu müdürlüklerinde bu işlemlerin Mesneti , 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu ve 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı,, Tapu Sicili hükümleri 
gereğince,vatandaşların taleperi karşılandığı  görülmektedir.
       - VELAYET;
1- Velayet hakkı :
kapsamında, Tapu Müdürlüklerinde 18 yaşı tamamlamış çocuğu temsilen  
yapılma işlemleri.
            * Tapu İşlemlerde,  Çocuğun 18 yaşını doldurmamış olması halde 
olsa bile istisnai olan çocoğunun evliliği yapılmış olması nedenile, Tapu 
işlemlerinde resen iştirak eder.
2- Velayet Hakkını Kulanma:
3- Velinin İzni Alası Gereken Durumlar: 
TMK’nın 327 ve 356 maddesi gereğince yapılması gereken uygulamak.                                                         
4- Velinin Yapamacağı Yasak İşlemler: 
 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 603 maddesi kapsamında herhangi 
bir kişisel güvenceye yönelik hüküm (kefaletten, Müteselsil kefil olarak, 
müşterek borçlu ve mütesilen kefil sıfatı vb.. ifadeleri) bulunan veya bu 
tür şart içeren ipotek işlemleri ile her türlü kişisel güvenceye veya kefalet 
içeren sözleşmelere yönelik talepler tapu Müdürlüğüce karşılanmaz.
5- Velayet Altındaki Çocuğun Tapu İşlemleri:
a-Taşınmaz Satışı, b-Taşınmaz alımı, c-İpotek İşlemi, ç- Taşınmaz Tak-
simi, d-Çocuğun taşınmazın bağışı.
-VESAYET;
1- Vesayet Altına Alınanlar:
Akıl  hastalığı  veya  akıl  zayıflığı;  savurganlık,  alkol  veya  uyuşturucu  
madde  bağımlılığı,  kötü yaşama tarzı, kötü yönetim kişiler;
2-Tapu Müdürlüğünün İhbar Yükümlülüğü,3- Vesayetin Kapsamı, 4- Ve-
sayet Kararının Beyanlar Sütununda Belirtilmesi, 5- Vasi Atanması ve Süre-
si, 6- Vesayet Altındaki Kişilerin Tapu İşlemleri, 7- Vasinin Yapamayacağı 
Yasak İşlemler, 8- Vesayet Altındaki Kişinin Taşınmazının Satış Usulü, 
9- Vesayetin Sona Ermesi, 
- KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK :
 1-Kayyımlık; Kayyım,  bir  malın idaresi  veya  belli  bir işin  görülmesi 
için  sulh  hukuk  mahkemesi tarafından tayin  edilir.  Kayyım  atandığının  
mahkeme  tarafından  bildirilmesi  durumunda  bu  husus  tapu  sicilinin 
beyanlar sütununda belirtilir. 
2- 3561 sayılı Kanun Gereğince Kayyım Atanması:  3- Yasal Danışmanlık 
Yasal  danışman  atandığının  mahkeme  tarafından  bildirilmesi  halinde  
bu  durum  tapu  sicilinin beyanlar sütununda belirtilir.                                                                                                 

Müh. Zafer DEMİR
Tapu Kadastro
E. Başmüfettişi

Yazar

BAKIŞ AÇISI
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Bakan Koca, SMA hastaları için iki ilacın tedavi rehberinde yer 
alacağını bildirdi

Bakan Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının 
ardından yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda 
SMA taramalarının sonuçları, tedavisi devam eden 
hastaların tedavi süreçleri ve tedavi yöntemlerindeki 
son gelişmelerin ele alındığını belirtti.
SMA’nın kalıtsal, ilerleyici, kronik, nörolojik bir 
hastalık olduğunu anımsatan Koca, “2016’ya kadar 
dünyada bilinen bir tedavisi olmayan bu hastalık 
dolayısıyla hastalığın Tip-1 formu görülen bebeklerin 
yüzde 90’ına yakınını 2 yaşına gelmeden kaybediyor-
duk. 2016’da ‘nusinersen’ etken maddeli ilacın düny-
ada uygulanmaya başlanmasından sonra bu bebekleri 
hayatta tutmak için bir imkan oluştu. Bu gelişmenin 
hemen akabinde ülkemizde pek çok dünya ülkesinde 
örnek olabilecek şekilde nusinersen tedavisi tüm 
hastalarımıza ücretsiz verilmeye başlandı. Şu anda 
1024 hastamız bu tedaviyi ücretsiz alıyor.” bilgisini 
paylaştı.
Zaman içerisinde bilimsel verilerin bu tedavinin daha 
etkin olması için mümkün olan en erken zamanda 
uygulanmasının gerekliliğini gösterdiğinin altını çi-
zen Koca, bu kapsamda Mayıs 2022’de Türkiye genel-
inde SMA yenidoğan taramalarının başlatıldığına 
dikkati çekti. 

Bakan Koca, “Bu kapsamda bugüne kadar 753 bin 350 
bebek SMA açısından tarandı. Bu bebeklerden ilaç 
tedavisi alması gerektiği hekimlerince tespit edilen-
lere en kısa sürede tedavilerini ulaştırdık. Yenidoğan 
tarama programında tanı alarak nusinersen teda-
visinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerimizde ilk 
6 aylık süreçte sağ kalım oranımız yüzde 100 olarak 
gerçekleşti.” ifadesini kullandı.

“Ülkemiz, evlilik öncesi tarama programını yapabilen 
birkaç ülkeden biri”
SMA Bilim Kurulu’nun hastalığın önlenmesine 
yönelik son 5 yılda yaşanan gelişmeleri de titizlikle 
takip ettiğini ve bu çerçevede dünyada çok az ülk-
enin yapabildiği evlilik öncesi tarama programının 
hayata geçirildiğini belirten Koca, “Bu program hem 
yeni evlenecek çiftleri hem de istemeleri halinde bu 
uygulama başlamadan önce evlenen çiftleri kapsıyor. 
Bu taramada SMA taşıyıcılığı saptanan çiftlere gene-
tik danışmanlık ve sağlıklı bebek sahibi olmalarını 
sağlayacak seçici gebelik uygulaması ücretsiz 
sağlanıyor. Ülkemiz bunu dünyada yapabilen birkaç 
ülkeden biridir.” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için risdiplam etken maddeli 
solüsyon şeklindeki ilacın ruhsatlandırma aşamasına geldiğini ve böylelikle iki ilacın tedavi rehber-

inde yer alacağını bildirdi.
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Deprem bölgeleri ve fay hatlarının 
geçtiği bölgeler belli ,Türkiye yeni 
bir deprem silsilesine yakalan-
madan alınması gereken tedbirler 
var.Toprağın 7-8 metre kayması 
demek herhalde yan tarlaya git-
mesi demek değil.Oluşan depremle 
ve artçılardan anlaşılması gereken 
:Deprem derinliği 7 ile 9 km arası 
bu en basit coğrafi bilgi ile Türki-
ye topraklarının üzerine oturduğu 
yer küre tabakasının Arap yarım 
adasını oluşturan tabakanın ve Af-
rika kıtasının kuzeye baskısı ile 
ileri doğru kaydığını gösteriyor.
Yani aslında korku filmi sahne-
si gibi olsada jeolojik bir gerçek 
olarak kendini gösteriyor.Kısa ve 
öz Türkiye toprakları Egeye ve 
yukarı doğru hareket ediyor.Belki 
şaka gibi ama gerçek bu.Türkiye 
şu an üzerine oturduğu tabakan-
dan bağlanırını koparıyor gibi 
kayıyor.Son günlerde oluşan farklı 
batıya doğru yer hareketleri bunu 
gösteriyor.Hatay -Kıbrıs arası fay 
hattı bu hareketlenmeyi destekli-
yor. Bu bağlamda olası bölgel-
erde acil önlem olarak ağır beton 
sığınak modeli ile sahra hastaneleri 
kırılma bölgeleri dışında kurulmak 
üzere yerleri belirlenmeleri,gerekli 
malzeme stoğu yapılmalı.Olası 
durumlara göre mevcut kara yolu 
dışında harici karayollar belirlen-
meli.Çevre güzergahlar içindede to-
planma ve çadır alanı için düzlükler 
tespit edilmeli ki yer aramakla za-
man kaybedilmesin.Bunlar felaket 
tellalığı değil İnsan önce tedbir 
almalı sonra tevekkül olmalı.Bize 
öğretilen bu. Hali hazırda sadece 
bina güçlendirme ile can kayıplarını 
önlemek için önümüzde uzun yıllar 

yok.Gerekli ön tedbirleri alıp buna 
parelel diğer önlemleri almalıyız.
Son depremlerde güçlendirildi de-
nilen binaların dahi çöktüğünü 
gördük.Deprem uzmanları bize 
yoğun olarak neden oldu,nerede 
olabilir diye anlatıyor.Ve sadece 
bina sağlamlığından konuşuyorlar.
Zemin sorun ise ;ki ülkemiz yoğun 
yer altı sularına sahip ve çevresi 
denizlerle çevrili olduğu için zemin 
sorunumuz var.Kaldıki en güven-
li yerlerden kabul edilen Konya 
bölgesi son zamanlarda yanlış 
uygulamalar sonucu yüzlerce To-
bruk tabir edilen çukurla dolu.Bu 
çukurlar toprağın birbirine yapışma 
gücünü zayıflatıyor.Büyük yer 
hareketlerinde Tobruklar birleşerek 
daha büyük çukurlar oluşturur ve 
toprağın direncini sarsıntıya day-
anma gücünü zayıflatır.Bunları 
bilmek için jeolog veya deprem 
uzmanı olmaya gerek yok, basit cof-
rafya bilgileri. Biz hazırlıklı olalım 
gerisi takdiri ilahi.Olan olduktan 
sonra birbirimizi suçlamamızın 
anlamı yok.Olası bölgelerde bel-
ediyelerin hızla binaların altında 
bulunan iş yerlerinde kolonların 
varlığını sağlamlığını kontrol etme-
li.kesilmiş kolonlar varsa çaresine 
bakılmalı.Bölgelerin sismik incel-
emeleri için uzmanların daha dik-
katli ve uyarıcı çalışmaları birçok 
vatandaşımızın hayattan kopmasını 
engelleyecektir.Bu topraklar bizi 
çok sevdi ve besledi acaba biz 
karşılığını gerçekten verdik mi??

YAŞADIĞIMIZ TOPRAKLAR

Armağan DÜZGİT
Yazar
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Fransız sağlık ekibi Adıyaman’da depremzedelere hizmet veriyor

Depremlerden sonra 90 personelin görev yaptığı 
Fransa Sivil Güvenlik Sahra Hastanesi (Escrim), An-
adolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi. Çok amaçlı 
hastanenin birçok yerindeki oyuncaklar dikkati çekti.

Panoya, görevlilerin Fransızca kelimelerin karşılığına 
Türkçe olarak “Merhaba. Teşekkürler. Güle güle. 
Adıyaman Gölbaşı. Özür dilerim. Nasılsınız? Geçmiş 
olsun. Türkçe bilmiyorum.” yazıldığı görüldü.

Escrim Sahra Hastanesi Başhekimi Albay Romain, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat’ta has-
taneyi hizmete açtıklarını söyledi.

Havanın ilk geldiklerinde soğuk olmasının hastaneyi 
kurmalarında kendilerini zorladığını anlatan Romain, 
şunları belirtti:

“Deprem sonrası Gölbaşı ilçesinde kurduğumuz sah-
ra hastanemizde 14 Şubat’tan bu yana yaklaşık 1500 
kişiye baktık. Escrim’in 90 personelinden 14’ü dok-
tor, 17’si hemşire, 15’i diğer tıp görevlisi, kalanı da 
lojistik konusunda bize yardımcı olanlardır. Persone-
limizin bir kısmı sivil, bir kısmı askerdir. 10 Mart’ta 
görevimiz sona erecek ve Türkiye’den ayrılacağız.”

“Vücuttaki yaralardan çok, ruhlardaki yaralar önem-
li”
Albay Romain, sahra hastanesinde daha çok orto-
pedik sorunlar, çeşitli yaralanmalar ve kırıklarla 
karşılaştıklarını belirtti.

Kronik rahatsızlığı, kalp hastalığı olanlar ile hamile 
kadınlara da sağlık hizmeti sunduklarını bildiren 
Romain, “Özellikle buradaki depremzedelerin 
yaşadıkları olaylar, anlattıkları bizleri çok etkiledi. 
Vücuttaki yaralardan çok, ruhlardaki yaralar önemli.” 
dedi.

Sahra hastanesinde muayene olan depremzedeler-
den Hamdi Bilget, 93 yaşındaki annesinin aynı yerde 
ameliyat edildiğini aktardı.

Fransız sağlık ekibine şükranlarını sunan Bilget, 
“Annemde bağırsak iltihaplanması vardı, durumu 
çok ciddiydi. Biraz daha gecikilseydi, cerrahi mü-
dahale şansı kalmayabilirdi. Fransız sağlık ekibine 
yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” ifadesini 
kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Fransa’nın 
kurduğu sahra hastanesinde iki haftada yaklaşık 1500 afetzedeye muayene ve tedavi hizmeti sunuldu.
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STREİSAND ETKİSİ, dilim-
ize “ şuyuu vukuundan beterdir” 
diye de çevirebileceğimiz bir 
tanımlamadır.
Yani, bir şeyin dedikodusu o şeyin 
gerçekten olmuş olmasından çok 
daha beterdir.

Kenneth Adelman adlı bir 
fotoğrafçı, 2003 yılında 
California’daki  Malibu kıyısında 
bulunan çok miktarda yalının yol 
açtığı toprak erozyonuna dik-
kat çekmek ister ve bu amaçla  
havadan çektiği 12.000’den fazla 
fotoğrafı “pictopia.com” isimli bir 
sitede yayınlamaya başlar.
 Bu çekilen fotoğraflar arasında 
çok sayıda ünlü ve zengin insanın 
yalılarının yanında ,  Barbra 
Streisand’ın malikanesinin de 
fotoğrafı vardır. Bu fotoğraflar 
yalı sahiplerinin umurunda bile 
olmazken ne hikmetse yalnızca 
Barbra Streisand malikanesinin 
fotoğraflarının “pictopia.com”  adlı 
siteden kaldırılması ister ve bunun 
için bu web sitesine 50 milyon 
dolarlık bir dava açar. Bu davaya 
gerekçe olarak da, “bir özel mülk 
olarak yalısının  fotoğraflarının 
çekilmesinin ve yayınlanmasının 
özel hayatının gizliliği ilkesinin 
ihlal edilmesi olduğunu “ belirtir.
Ve tüm olaylar da tam bu aşamadan 
sonra gelişmeye başlar…
Çünkü  , Barbra Streisand bu 
davayı açana kadar bu fotoğraflar 
bu web sitesinden yalnızca 6 kez 
indirilmiştir ve indirmelerden 2’si 
ise Barbra Streisand’ın avukatı 
tarafından dava dosyasına konul-
mak üzere gerçekleştirilmiştir. 
Kimsenin umurunda olmayan, 

kimsenin duymadığı bu dava 
magazin basınının da konuyu gün-
demine almasıyla kamuoyunda 
duyulmaya başlayınca, fotoğraflar 
450.000’in üzerinde görüntülenme 
alır ve sansürleme çabasının tam 
tersi bir etki yaratarak olayın ka-
muoyu gündemine girdiği görülür.

Mike Masnick ,  2005 yılında 
“TECHDIRT” adlı blog’ unda bu 
durumu dile getirerek, “internet 
sansür olaylarında sansürlemenin 
yarattığı ters etkiyi” , Barbra 
Streisand’dan esinlenerek “STRE-
ISAND ETKİSİ” olarak adlandırır.

Günümüz dünyasında iletişim 
olanaklarının olağanüstü yaygın 
ve hızlı olması, bu gibi olayların 
istenmeden de olsa kamuoyunun 
gündemine girebilmesini sağladığı 
gibi, aynı zamanda iletişim 
kanallarını tekelleri altında bulun-
duran güç odaklarının da istedikleri 
gündemi yaratabilmelerini ve hat-
ta istedikleri komplo teorilerini 
sürekli gündemde tutmalarını ve 
insanları kolayca istedikleri şeylere 
inandırabilmeleri de sağlıyor. 

 Bu sakıncalı olabilecek durumları 
aşmanın yolu ülkemizin ve ülkemiz 
insanlarının çıkarlarını korumak 
için demokrasiden ayrılmadan 
çağdaş, özgürlükçü, bilimsel bir 
yaklaşımla toplumu her zaman 
doğru bilgilendirmek olmalıdır.

STREISAND EFFECT

Turgay AYDEMİR
Yazar
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ÇKS ürün güncelleme işlemleri bugünden itibaren e-Devlet üzerin-
den yapılabilecek

BDDK tarafından, Ocak 2023 dönemine 
ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Kon-
solide Olmayan Ana Göstergeleri” raporu 
yayımlandı.

Rapora göre, ocakta bankacılık sektörünün 
aktif büyüklüğü 14 trilyon 688 milyar 851 mi-
lyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün ak-
tif toplamı 2022 sonuna göre 341 milyar 461 
milyon lira artış kaydederken, bunun oransal 
karşılığı yüzde 2,4 oldu.

Ocakta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en 
büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 3,5 ar-
tarak 7 trilyon 849 milyar 775 milyon liraya, 
menkul değerler toplamı yüzde 4,3 yükselerek 
2 trilyon 473 milyar 766 milyon liraya çıktı. 
Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı 
da yüzde 2,01 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon 

kaynağı durumunda olan mevduat, ocakta 
2022 sonuna göre yüzde 3,2 artarak 9 trilyon 
147 milyar 151 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 0,9 
artışla 1 trilyon 418 milyar 839 milyon liraya 
ulaştı. Sektörün ocak sonu itibarıyla dönem 
net karı 39 milyar 320 milyon lira, sermaye 
yeterliliği standart oranı yüzde 16,99 seviyes-
inde gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün 
toplam aktif büyüklüğü ocak itibarıyla 2022 sonuna kıyasla 341 milyar 461 milyon lira artarak 14 

trilyon 688,9 milyar liraya yükseldi.
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Aydın ALTINKESER
Yazar

Yapay zeka en yalın haliyle, görevleri 
yerine getirmek için insan zekasını 
taklit eden ve topladıkları bilgilere 
göre yinelemeli olarak kendilerini 
iyileştirebilen sistemler veya maki-
neler anlamına gelir. 
Yapay zeka uygulamaları, ara-
ma motorlarında (Google Arama 
gibi), çevrimiçi reklamları he-
deflemede, öneri sistemlerinde 
(Netflix, YouTube veya Amazon 
tarafından sunulan), internet trafiğini 
yönlendirmede,hedefli reklamcılıkta 
(AdSense, Facebook), sanal asistan-
lar (Siri veya Alexa gibi), otonom 
araçlar (dronlar, ADAS ve sürücüsüz 
arabalar dahil), otomatik dil çeviri-
si (Microsoft Translator, Google 
Translate), yüz tanıma (Apple’ın 
Face ID’si veya Microsoft’un 
DeepFace’i), görüntü etiketleme 
(Facebook, Apple’ın iPhoto’su 
ve TikTok tarafından kullanılır), 
spam filtreleme ve sohbet robotları 
(Chat GPT gibi) gibi birçok alanda 
kullanılmaktadır.
Yapay zeka sahibi bir bilgisa-
yar sistemi, insanların yeni bilg-
ileri öğrenmek ve karar almak 
için kullandığı düşünsel beceriyi 
simüle eder. Mevcut verilerdeki 
kalıplara dayalı olarak tahminlerde 
bulunur veya işlemler yapar ve 
ardından hatalarından ders çıkararak 
daha doğru tahminler ve işlemler 
gerçekleştirir. 
Makine öğrenmesi, yapay zekanın 
bir alt kümesi olarak değerlendirilir. 
Makine öğrenmesi, makinelerin 
veri analizi yaparak insanlar gibi 
öğrenmelerini sağlayan bir bilim-
dir Makineleri insanlar gibi veri 
analizi yaparak öğrenecek şekilde 
eğitmeye odaklanır. Bu nedenle, 
makine öğrenmesi yapay zeka sis-
temleri geliştirmeye yardımcı olan 
bir tekniktir. Makine öğrenmesi, 
verilerdeki kalıpları belirlemek için 

algoritmaları kullanır. Tahmin ya-
pabilen bir veri modeli oluşturmak 
için de bu kalıplar kullanılır. Tıpkı 
insanların daha fazla alıştırma 
yaptıkça gelişmesi gibi, veri ve 
deneyim miktarı arttıkça makine 
öğrenmesinin sonuçları da daha 
doğru hale gelir. Uyarlanabilirliği 
sayesinde makine öğrenmesi ver-
ilerin, isteklerin veya görevler-
in sürekli değiştiği senaryolarda 
veya bir çözümün etkili bir şekilde 
kodlanmasının mümkün olmadığı 
durumlarda harika bir seçenektir.
Makine öğrenimi yaklaşımları ge-
leneksel olarak, öğrenme sistemi 
için mevcut olan “sinyalin” veya 
“geri bildirimin” doğasına bağlı 
olarak öğrenme paradigmalarına 
karşılık gelen üç geniş katego-
riye ayrılır. a) Denetimli öğrenme: 
Veri kümelerinin etiketlerle veya 
yapılarla işlendiği bu teknikte, ver-
iler bir öğretmen olarak görev ya-
par ve makineyi “eğiterek” tahmin 
yapma veya karar verme yeteneğini 
geliştirir. b) Denetimsiz öğrenme: 
Bu teknikte veri kümeleri etiket veya 
yapı olmadan işlenir, veriler küme-
ler halinde gruplandırılarak kalıplar 
ve ilişkiler bulunur. c) Pekiştirmeye 
dayalı öğrenme:Birisinin veya bir 
şeyin adına işlem yapan bilgisayar 
programları olan aracılar, insan op-
eratörün yerini alır ve bir geri bildi-
rim döngüsünü temel alarak sonucun 
belirlenmesine yardımcı olur.
Derin öğrenme, beynin yapısından 
(sinir ağları olarak bilinir) ilham 
alınarak oluşturulmuş algoritma 
ağlarının kullanıldığı gelişmiş bir 
makine öğrenmesi türüdür. Derin 
sinir ağlarında iç içe yerleştirilmiş 
nöral düğümler bulunur ve yanıtlanan 
her soru ilgili bir dizi başka soruya 
yol açar.
Devamı www.simgedergi.com’ da

YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
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Zafer ALTINKESER
Yazar
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Gagavuzya veya Gagavuz Yeri 
Özerk Bölgesi, Moldova’ya bağlı bir 
özerk devlet. Ülkeye ismini veren 
Gagavuzlar, Oğuz Türkü köken-
lidir ve Gagavuz kelimesinin Gök-
oğuzdan türediği düşünülmektedir. 
Paul Wittek’e göre Gagavuz kelime-
si Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. 
İzzeddin Keykavus ile bağlantılıdır. 
TARİHİ: Gagavuzlar Ortodoks 
Hristiyan kökenli etnik Türklerdir. 
Bizans yazılı kaynaklarında Oğuzlar 
11. yüzyılda Tuna nehrini geçip 
Balkanlardaki Makedonya, Paristri-
one, Yunanistan ve Bulgaristan’da 
yerleşen göçebe boyları olarak 
kaydedilmiştir. 11. yüzyılda Bal-
kanlara göç eden Gagavuzlar Orto-
doks Hristiyanlığını kabul etmişler 
ve daha sonra Osmanlı yönetimi 
altında kalmışlardır. 18. ve 19. 
yüzyıllarda Balkanlarda başlayan 
ve bağımsız olma hedefini güden 
hareketler sırasında Bulgarların 
baskısına dayanamayan Gagavu-
zlar, 1750-1846 yılları arasında 
Tuna nehri üzerinden Rusya’ya göç 
etmişler ve Tuna bölgelerine (1769-
1791) ve Besarabya’ya (1801-
1812) yerleşmişlerdir. Moldova’da 
yaşayan ve Türkçe konuşan, Orto-
doks Hristiyan Gagavuz halkının 
bir bölümü 19. yüzyılın başında 
Türk - Rus savaşları sırasında 
Bulgaristan’dan Moldova’ya 
gelmiş ve 1906 yılındaki 15 gün-
lük bağımsızlık dönemi dışında, 
sırasıyla Rus, Romen ve Sovyet 
yönetimi altında yaşamışlardır. 
Çok sayıda tarihçi, etnograf ve dil 
uzmanları 13. yüzyılda Dobruca 
topraklarında idari merkezi Kor-
buna şehri olan “Dobruca Prensliği” 
veya “Uzi Eyalet” adı altında kuru-
larak iki yüzyıldan fazla yaşamış 

devlete sahip olan Gagavuzları 
Türk Dünyası’nın en orijinal 
halklarından biri olarak kabul etme-
ktedirler. Köylülerin ayaklanması 
sonunda Komrat Cumhuriyeti’nin 
ilan edildiği 1906 yılındaki 15 gün-
lük bağımsızlığın dışında Gagavuz 
halkı, Rusya İmparatorluğu, Rom-
anya, Almanya (II. Dünya Savaşı 
döneminde) ve Sovyetler Birliği’nin 
egemenliği altında kalmıştır.
KÖKENLERİ: Gagavuzların 
kökenleri hakkında bugüne ka-
dar yerli Balkan asıllı halk-
lardan oldukları ve sonradan 
“Türkleştikleri/Türkleştirdikleri” 
gibi iddialarda dahil çok sayıda 
değişik tez öne sürülmüştür. Tarihi 
gelişimleri kesin olarak saptan-
amamak ile birlikte bugün dünyada 
akademik çevrelerce yaygın kabul 
gören görüş, Gagavuzların kökenin-
in Oğuz kökenli bir Türk topluluğu 
olduğu yönündedir. Gagavuzların 
Balkanlara ve bugünkü Ukray-
na bölgesine ilk defa 11. yüzyıl 
civarında Asya’dan göç ettikleri, 
Peçenek, Uz (Oğuz), Kıpçak Tür-
kleri ile aynı soydan geldikleri 
düşünülmektedir. Ortodoks Hristi-
yan olan Gagavuzların konuştuğu 
dil; bulundukları bölgelere göre, 
Slav, Yunan ve Romen dillerinin et-
kisinde kalmış, büyük ölçüde Türki-
ye Türkçesine ve ağız olarak da Bal-
kan Türkçesi ağzına benzemektedir. 

Devamı www.simgedergi.com’ da

GAGAVUZYA



Simge Dergi 52 

KÜLTÜR

Cumhuriyetin 100. yılında “Milli Mücadele’nin cesur ve kayıp 
kadınları” sahnelenecek

İlknur Bektaş’ın yazdığı bir perdelik oyunda, Milli 
Mücadele sırasında kadınların zafere giden yolda 
gösterdikleri mücadele ve çabası anlatılıyor.
Rejiyi Sezai Yılmaz ve Yavuz Topçuoğlu’nun yaptığı 
oyunda, dekoru Bekir Beğen, kostümü Berna Yavuz, 
ışık tasarımı Eser Dursun, müziği Selçuk Yılmaz, 
dans ve hareketi Volkan Ersoy üstleniyor.
Oyunda, Eda Beril Geylek, Özlem Uslu, Belgin 
Alptekin, Kübra Özdemir, Hilal Yüksel, Aslı Atmaca, 
Gülendam Yılmaz, Simge Uzun, Mekselina Düğdü, 
Tude Alaca, Enu Emre Teber, Samet Talayman, Er-
genekon Cemil Başdoğan, Burak Halit Günuğur, 
Yusuf Öztürk, Berkay Alkan ve Enes Vatansever rol 
alıyor.
EDT’de 2 Mart’ta prömiyer yapacak oyun, 3 gün sah-
nelenecek ve farklı illerde de seyirciyle buluşturulacak.
“Türkiye’nin her yerinde de gösterime sunacağız”
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 
EDT’de düzenlenen basın toplantısında, EDT’nin 
hem Türkiye hem de Genel Müdürlük açısından çok 
özel bir bölge olduğunu söyledi.
EDT’nin yaklaşık 25 yıldır hizmet ettiğini hatırlatan 
Kurt, “EDT, sadece Erzurum’a değil çevresindeki 
illere ve neredeyse Türkiye’nin bütün illerini gezen 

önemli bir tiyatromuz.” dedi.
Kurt, bu yıl 25. yıla özel hazırlık yaptıklarını ancak 
depremden dolayı oyunları bir süre ertelediklerini be-
lirterek, şunları dile getirdi:
“Bugünden itibaren tüm Türkiye’de başlıyoruz. 
Erzurum’da ilk defa Cumhuriyetin 100. yılı sebe-
biyle bir oyunu oynuyoruz. Burada aynı zamanda 
100 yıllık bir tarihi de anlatıyoruz. Bu Cumhuriye-
tin 100. yılı dolayısıyla seçtiğimiz bir projeydi. Hem 
Milli Mücadele dönemindeki kahraman kadınlarımızı 
anlatıyoruz hem Kara Fatma, Şerife Bacı gibi adını 
bildiklerimiz var ama yüzlerce de adını bilmediğimiz 
kahramanlarımız var. Onu da bu oyunla aynı zaman-
da Erzurum’da sahnemizde paylaşmış olacağız. Bu 
oyunu Ankara, İstanbul ve Türkiye’nin her yerinde 
100. yıl sebebiyle de gösterime sunacağız.”
Mayısta Erzurum için özel bir tiyatro buluşması 
yapacaklarını anlatan Kurt, bunun Erzurum’da ilk 
defa olacağını ve kalıcı hale getirmek istediklerini 
kaydetti.
“Türk kadınına örnek olmuş Nene Hatun’umuzu 
unutmadık”

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), Milli Mücadele döneminde cephe ve gerisindeki kadın 
kahramanların anlatıldığı “ANA-DOLU Milli Mücadelenin Cesur Ve Kayıp Kadınları” oyununu sey-

irciyle buluşturacak.
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KÜLTÜR

ABD’li yazar Kobi Yamada, yazarlık serüvenini ve çocuk 
edebiyatının geleceğini anlattı

New York Times’ın en çok satanlar listesine iki 
kez girmeyi başaran Yamada, yazarlığa nasıl 
başladığını, nelerden ilham aldığını AA muhabirine 
anlatarak, çocuk edebiyatının geleceğine dair 
değerlendirmelerde bulundu. Yamada, son 30 yıldır 
resimli kitaplara meraklı olduğunu ve ilk kitabı “Bir 
Fikirle Ne Yaparsın?”ı 2014’te kaleme aldığını be-
lirtti. Çocuk edebiyatından ziyade resimli kitaplar 
yazdığını dile getiren Yamada, “Çizimleri metinle 
birleştirmeyi çok seviyorum. Bu şekilde hikayeyi 
basitleştirebiliyorsunuz. Resimli kitaplarda da bunu 
coşkun bir şekilde yapabiliyorsunuz.” dedi.
“İyi yazılan resimli kitap her yaştan insana hitap eder”
Eserlerinde diyalog oluşturmayı hedeflediğini vur-
gulayan Yamada, “Bir nevi yeni fikirler üretmek, 
zorlukların üstesinden gelmek veya cesaret üzerine 
çocuklar ve yetişkinler arasında geçen diyaloglar 
bunlar. Bu yüzden resimli kitapların, genç ve yaşlıları 
buluşturmak, aralarında bir köprü kurmak için harika 
bir uğrak noktası olduğu kanaatindeyim.” ifadelerini 
kullandı.Yamada, kitaplarının çocukların yanı sıra 
yetişkinlere de hitap ettiğini kaydederek, “İyi yazılan 
bir resimli kitap, her yaştan insana hitap edebilir. 
Hayalim, gençlerin beraber büyüyeceği türden res-

imli kitapların olması yönünde.” diye konuştu.
Kitaplarının birçok okuyucunun hayatına 
dokunduğunu söyleyen Yamada, yazı yazarken nel-
erde ilham aldığı sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:
“Çoğunlukla hayata ve tecrübelerime dair yazıyorum. 
Bu tabii benim için geçerli olan bir şey ama aynı za-
manda bir yazar olarak, insanların faydalanabileceği 
ve hatırda kalır türden ikna edici bir mesajı nasıl 
verebileceğim sorusunun cevabını arıyorum. 
Yazdığım şeyin ne olduğu önemli değil. Önemli 
olan, bir anneyle çocuğunun, öğretmenle öğrencinin 
ilişkisine nasıl vurgu yapabilirim. Bunu önemsi-
yorum.” Kobi Yamada, bir çocuk okurunun “Bir 
Fikirle Ne Yaparsın?” kitabından ilham alarak daha 
sonra biyoçeşitliliği koruma gönüllüsü olmaya karar 
verdiği bilgisini paylaştı. Kitabının çocuklar üzerinde 
olumlu etki yaptığını görmekten gurur duyduğunun 
altını çizen Yamada, “Bir kişiyi etkilediğimiz zaman 
bunun tek bir kişiyle sınırlı kalmaması ve o kişinin de 
bir başkasını etkilemesi beni çok sevindiriyor.” dedi.
“Bize dokunan ve ilham veren şeylere ihtiyacımız 
var”

Kitapları birçok farklı dile çevrilen ABD’li resimli kitap yazarı Kobi Yamada, çocuk edebiyatı ve hi-
kayelerin zaman üstü şeyler olduğunu söyledi.
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BAKIŞ AÇISI

İsmail AYDIN
Yazar

Hiper, Süper, Gros marketler. Yıllar önce her mahallede bir veya iki 
bakkal vardı mahalleli tüm ihtiyaçlarını onlardan karşılardı. Bakkal 
toptancılardan malzemelerini alır küçük bir karla satardı. Bakkalın 
veresiye defteri vardı devletin bakamadığı memuruna işçisine faizsiz 
kredi verirdi. Bakkal mahallenin bekçisi muhtarı idi. Mahalleye giren 
çıkanı tesbit ederdi. Hatta bir mahalleden kız istemeye gidince önce 
bakkal amcaya sorulurdu. Referans Bakkal verirdi. Bakkallar Cu-
martesi Pazar dükkanını açamazdı, yasaktı. Sadece gazete satıyorsa 
bakkalın önüne tezgah açar ve sadece gazete satabilirdi. Kazara bir 
acil ihtiyacımız olursa bizi kırmazdı ” sen etrafı gözetle ben hemen 
alıp geleyim “ derdi. Yasaklar baskılar alabildiğine sürerdi. Gece açık 
olmazdı. Akşam 19-20 de kapatacaktı. Onların karşılarına Büyük 
Marketler açılmaya başlandı. O zaman yırtındık örnek aldıkları batı 
işe çoktan başlamış ve zararlarını görerek tetbir almaya başlamıştı.

Biz olanca hızımızla bu marketlerin açılmasına çanak tuttuk.

Sonra ne mi oldu? İşte bugün o üç harfliler bu gün bu ülkenin mihenk 
taşları olduğunu ve de kabadayı edasıyla devlete ve herkese ayar çek-
meye kalkışmışlardır. Sadece Bakkal esnafımızı yok ettiler. Yetmedi 
200 ün üzerinde meslek grubu buharlaştı gitti. Haksız rekabetin en 
acımasızı yaşandı ve küçük esnafımız yok oldu gitti. Halkın iliklerine 
kadar soyulduğu bu marketler için artık yapacak bir şey yok atı alan 
Üsküdar’ı geçti.

Zamanında tedbir alınsaydı bu konuma gelmeden bunlar şehir 
dışına çıkarılıp toptan satış yapmalarına izin verilmeliydi şehrin 
her noktasına odaklandıktan sonra artık yapacak bir şey yok. Üç 
harfliymiş beş harfliymiş değişen bir şey yok ve de hepsi aynı hamu-
run ürünü geçmiş ola.

SÜPER MARKETLER
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Sayim YAĞAN
Yazar

Ülkemizin deprem felaketi ile ile 
sarsıldığı,vatandaşlarımızın can ve 
mal kayıpları ile derin üzüntülere 
boğulduğu bu günlerde ne yazıkki 
reyting uğruna insani değerler ay-
aklar altında. Hergün iç karartıcı 
haberleri zihinlerimize servis 
eden deprem uzmanları,sırf gün-
dem oluşturmak için halkımızın 
acılarından,üzüntülerinden besle-
nen birbirlerini aşağılamak ve 
karalamakla program yaptıklarını 
sanan magazinciler.Susun artık !! 
Sosyal medyada her gün pompala-
nan felaket senaryoları.İnsanların 
içindeki nefret duygularının tavan 
yaptığı bir toplum yaratma çabaları. 
Kendini bir kaç internet bilgisi ile 
alim sananlar,sizlerin enkaz altından 
çıkan çocuklar kadar insanlığınız 
kalmadığını anlamanız için hangi 
aynaya bakmanız gerekiyor ?? O 
çocuklar ki yaşadıkları onca felakete 
ve korkuya rağmen gülümseyerek 
müteşekkür bir şekilde bakıyorlar 
kendilerini kurtaranlara,sevgi ve 
insanlık dolu küçücük yürekleri si-
zin ağızlarınızdan çıkan iç karartıcı 
hayattan bezdiren bıktıran kelime-
leriniz yüzünden nasıl hayata tekrar 
bağlanacaklar?? Nasıl geleceğe umut 
besleyerek bakacaklar??Acılarını 
nasıl unutacaklar ?? Yapılan pro-
gramlar ile iyilik yaptığınızı 
sanıyorsanız bu ulusun çocuklarının 
vebali altında kalırsınız... Bu ulusu 
felaket konuşmalarınız ile mo-
tive edemezsiniz.Doğal felaketler 
yaşadığımız dünyanın kaçınılmaz 
gerçeğidir.Aylar süren Amerika or-
man yangınlarında,Yüzbinlerce 
hayvanın öldüğü Avusturalya 
yangınlarında,Uzak doğuda 
depremlerde ölen 300.000 insanın 
yaşamını yitirdiği ve daha nice 
felakette basının medyanın 

televizyonların bu kadar yaşanılan 
vahşetten nemalandığı görülmedi. 
Ülkemizin insanlarının geleceğe 
umutla bakmasını sağlamak yer-
ine karanlık düşüncelere boğmak 
niye.Bu ulus huzuru umutlu 
geleceği hak ediyor. Milletimizin 
gerçeklerle yüzleşmesini,tedbir 
almasını sağlamak için karanlık 
konuşmalara,konuşma adı altında 
tehditlere,korkutmalara gerek yok.
Yaşanan felaketin yaralarını sar-
mak için abartılı programlara gerek 
yok. Hükümetler böyle durumda 
ellerinden geleni yapar veya ya-
pamaz bu başka bir şey,fakat Dev-
let Türkiye Cunhuriyeti Devletidir.
Devleti aşağılamak kimsenin had-
dine değildir.Sistemsel,bireysel 
hatalar varsa bu gün hukuk yarın 
tarih yargılar.Fakat günü kurtaran 
arabesk ajitasyon dolu her kafadan 
ayrı bir ses çıkaran,herkesin kend-
ini haklı gördüğü yapılan iyi işleri 
aşağılayan,iyileri kötü gösteren tat-
minsiz programlar yaparak devleti ve 
devleti oluşturan tüm birimleri aciz 
göstermek vatana ihanettir. Felake-
tin sorumlularına uygulanması için 
çıkarılması düşünülen özel Ceza 
kanunu daha başından caydırıcı ol-
maktan uzaktır.Bir binada onlarca 
insanın ölümünden sorumlu olabi-
lecek kişilere 2 ile 5 yıl arası ceza 
CMK içinde basit yaralama kanu-
nundan daha hafif.Yatarı nerdeyse 
2 yıl bile değil ! Caydırıcı bir ka-
nun yapılacaksa ölümünden so-
rumlu olduğu kişi sayısı ile doğru 
orantılı olmak zorunda.Bir kanun 
çıkacaksa geleceği kapsamalı yoksa 
hiç boşuna vakit kaybedilmesin... 
Türkiye Cumhuriyeti büyük bir 
devlettir.Kimsenin günlük şöhret ve 
reklma gelirleri uğruna bu devleti 
acz için de gösterme hakkı yoktur.

DEPREM GÜNLÜĞÜ

BAKIŞ AÇISI
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EKONOMİ

ESK depremzede yetiştiricilerden özel fiyatla yaklaşık 3 bin hayvan 
alımı yaptı

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından 
edindiği bilgiye göre, Bakanlık bünyesindeki il-
gili kuruluşlar “asrın felaketi” olarak nitelendir-
ilen 6 Şubat tarihli depremlerin etkili olduğu ye-
rlerde acil ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra 
besicilerin hayvanlarının korunması için de faali-
yetler sürdürüyor.

ESK tarafından, muhtelif gıda ürünleri ile 1 tır, 
2 kargo aracı bölgeye gönderildi. Lojistik amaçlı 
kullanılmak üzere, 8 soğutuculu kamyonla 3 
pikap da buraya intikal ettirildi. Diğer yandan 
Adana Et Kombina Müdürlüğü, dağıtım ve depo 
merkezi olarak kullanıma tahsis edildi. Ayrıca, 
90 ton et ürünü bölgeye teslim edilerek, 15 ton et 
ürünü de sevkiyata hazır hale getirildi. Kurumun 
stoklarında bulunan 290 bin et konservesi AFAD 
koordinesiyle deprem bölgelerine sevk edildi.

Kurum ayrıca, yürüttüğü faaliyetlerle ilk günden 
itibaren depremzede yetiştiricilerin yanında 
olmaya çalışıyor. Bu kapsamda depremzede 
yetiştiricilerin hayvan alımlarını aralıksız 
sürdüren ESK, felaketten etkilenen çiftçilerin 
sahipsiz kalmış veya bakım imkanı bulunmayan 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını mahallin-
den teslim alıyor. Depremzede üreticilerden ge-
len alım taleplerini kombinaları aracılığıyla hızla 

karşılayan Kurum, bölgedeki üreticilere özel alım 
fiyat politikası uyguluyor. Talep edilmesi halinde 
üreticilerin hayvanları da yerinden alınıyor.

Bu çerçevede, bugüne kadar 840 büyükbaş, 2 bin 
104 küçükbaş hayvan ESK tarafından satın alındı. 
Ayrıca kesim talebi gelip besisini tamamlamayan 
genç danalar, düveler, ileri derecede gebe inekler-
le koyun ve keçilerin öncelikle başka besici veya 
yetiştiricilere satışının gerçekleştirilmesi için bir-
likler veya besicilerle koordinasyon sağlandı.

11 bin 90 ton süt toplandı
Deprem bölgelerindeki yetiştiricilerin çiğ sütleri 
de yine ESK koordinasyonuyla üretici örgütleri 
ve özel sektöre yönlendiriliyor. Bu şekilde 
bugüne kadar bölgedeki süt işletmelerinin ve 
yetiştiricilerin ürettiği 11 bin 90 ton sütün topla-
narak üretime dönüştürülmesi konusunda koordi-
nasyon gerçekleştirildi.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere vatandaşlar 
tarafından ESK’ye verilen küçükbaş ve büyükbaş 
hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri 
ise Kızılay’ın talebi doğrultusunda bölgeye 
ulaştırılıyor.

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde özel alım 
fiyat politikasıyla bugüne kadar 840 büyükbaş ve 2 bin 104 küçükbaş olmak üzere toplam 2 bin 944 hay-

van alımı gerçekleştirdi.
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THY, 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kar ile tamamladı
alımı yaptı

Türk Hava Yolları (THY), 2022 yılını 2,7 milyar dolar net 
kar ile tamamladığını açıkladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, geniş 
uçuş ağı ve Kovid-19 salgını döneminde koruduğu yüksek 
nitelikli iş gücü sayesinde rakiplerinden olumlu ayrışan 
şirketin, 2022’yi 2,7 milyar dolar net karla tamamladığı 
belirtildi.

Şirketin, 2020’den itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına 
rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net 
kar kaydetmiş olduğu aktarıldı.

THY’nin gelirlerindeki artış oranına işaret edilen 
açıklamada, “Ortaklığımızın 2022 yılında toplam gelirleri, 
18,4 milyar dolar ile 2019 yılını %39 aşarak tarihi yük-
sek seviyeye ulaştı. Toplam gelirin %20’sini oluşturan 
kargo gelirleri de söz konusu dönemde 2019 yılına göre 
%120 artış göstererek yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.” denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu 
ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları 
söyledi:

“THY olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek 
önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi 
sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın 
emeği ve ekip ruhu var. Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava 
yolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle, 6 Şubat’ta 
gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen 
ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne ka-
dar 2 bin 400’ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kur-
tarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye 
ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahl-
iyesini gerçekleştirdik. Deprem felaketi sonrası yaraları 

sarmak için biz de elimizi taşın altına koyduk. AFAD’a 
yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 adet 
konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığıyla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 
1000 ailemizden 1’er kişiyi de istihdam ederek 1000 kişiyi 
THY ailesine katacağız.”

2022’de 72 milyon yolcu taşındı
THY, 2022 yılında dünyanın en genç ve modern filoları 
arasında yer alan 400 uçağı ile iç hatlarda %85,8, dış hat-
larda ise %80,1 doluluk oranı ile toplamda yaklaşık 72 
milyon yolcu taşıdı. Küresel enflasyon baskılarına rağmen 
akaryakıt hariç birim giderlerini 2022 yılında 2019’a göre 
%2 azaltarak güçlü maliyet yönetimini sürdürdü. Bunun 
sonucunda da THY’nin nakit yaratma potansiyeline işaret 
eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar 
– EBITDAR) yaklaşık 5,4 milyar dolar oldu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın 
yayımladığı verilere göre, 2022 yılında küresel hava yolcu 
kapasitesi 2019’un %28 gerisinde kalırken, THY, 2019 yılı 
kapasitesinin %7,5 üzerine çıkarak sektörün öncüsü oldu. 
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) 
verilerine göre de son üç yıldır Avrupa’nın en fazla uçan ağ 
taşıyıcısı olan THY, 2022’de dünyanın en çok uluslararası 
koltuk kapasitesi sunan hava yolu olarak küresel çapta dik-
kati çekici bir yükselişe imza attı.

Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 4 katına 
çıkartan THY, IATA verilerine göre 2022’de dünyanın en 
büyük 5. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdü. 
2022’de İstanbul Havalimanı’ndaki yüksek teknolojiyle 
donatılan yeni kargo operasyon merkezi olan SMARTIST’e 
taşınan Turkish Cargo, dünyada lider hava kargo markaları 
arasındaki pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedefliyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, “THY olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile 
yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm 

mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var.” dedi.

EKONOMİ
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TEKNOLOJİ

T3 Vakfı oyun ve etkinlik çadırında geleceğe umut olmaya devam 
ediyor

Depremden etkilenen küçük çocukların eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla çadır ve konteyner 
kentlere “T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı” kuran vakıf, teknoloji eğitimlerinin benzerini veriyor.

T3 Vakfı, çadır kentlerde çocukların yüzünü 
güldürmeye, çocuklara hem moral hem de 
eğitim desteği vermeye devam ediyor.

T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, deprem-
den etkilenen küçük çocukların eğitim süreçler-
ine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını 
hızlandırmak amacıyla çadır ve konteyner 
kentlere “T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı” 
kuran vakıf, Deneyap atölyelerinde halihazırda 
çocuklar için verilen teknoloji eğitimlerinin 
benzerini bu atölyelerde veriyor.

Adıyaman Eğriçayı Çadır Kenti, Adıyaman 
Üniversitesi Çadır Kenti, Kahramanmaraş Kaf-
um Çadır Kenti, Avşar Çadır Kenti, Elbistan 
Pınarbaşı Mesire Alanı Çadır Kenti, Pazarcık 
Çadır Kenti, Gaziantep Nurdağı Çadır Kenti, 
Kalyon Çadır Kenti, Hatay Boynuyoğun Geç-
ici Barınma Merkezi ve Defne Orhanlı Çadır 
Kentinde faaliyete geçen T3 Oyun ve Etkin-
lik Çadırında düzenlenen atölyelerde çocuklar 
kendi çadırlarında kullanmak üzere lambalar 

hazırlıyor, kurulan teleskopla güneş gözlemi 
yaparak, VR gözlük kullanarak, maskot ve as-
tronotla tanışarak eğlenceli zaman geçiriyor. 
Gökyüzü gözlemine ise başta çocuklar olmak 
üzere her yaştan insan katılıyor.

Oyun ve etkinlik çadırlarında, alanında uzman 
kişiler tarafından afetten etkilenen çocuklar 
için hazırlanan programlar gönüllülerce titiz-
likle yürütülüyor. Çocukların psikolojik ve so-
syal olarak iyi hissetmelerinin, gelişimlerinin 
desteklenmesi için oyun ve etkinliklerle 
gerçekleştirilen doğa, teknoloji, astronomi atö-
lyelerinde ilgi çekici eğitimler veriliyor.

Ahşap oyuncak atölyesi, ateş, toprak, hava, su 
oyunu, kendi arabanı kendin yap, filografi atö-
lyesi, çantamı boyuyorum, model uçak atölyesi, 
eski minder oyunu, bardaktan kule yapımı gibi 
eğlenceli aktiviteler de “T3 Oyun ve Etkinlik 
Çadırı”nda gün boyu devam eden aktiviteler 
arasında yer alıyor.
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TEKNOLOJİ

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan TikTok’a 1 milyon 750 bin 
lira para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri 
toplanması ve kanuna aykırılıklar gerekçesiyle TikTok’a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

Kurumun internet sitesinde yer verilen kararda, so-
syal medya platformu TikTok uygulamasıyla il-
gili “açık rıza”nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na uygun alınmadığı, kişisel ver-
ilerin elde edilmesi ve saklanması hususunda huku-
ka aykırılıkların bulunduğu ve yazılıma ait birçok 
güvenlik açığı olduğu yönündeki şikayetler üzerine 
resen inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda resen soruşturma başlatıldığı anlatılan 
kararda, soruşturma kapsamında TikTok’un gizlilik 
politikası ve hizmet koşullarının incelendiği, 2021 
Ocak’ta gizlilik politikasında yapılan güncellemey-
le 13 ve 15 yaş aralığındaki kullanıcı hesapları için 
varsayılan gizlilik ayarının “özel” olarak değiştirildiği 
aktarıldı.

Bu sayede yalnızca kullanıcının onayladığı takip-
çilerin paylaştığı videoların görüntülenebileceği, 
videoları indirebilecek ve yorum yapabilecek kişilerin 
sınırlandırıldığının belirtildiği aktarılan kararda, 
şunlar kaydedildi:

“Belirtilen güncelleme öncesinde varsayılan olarak 
profillerin herkese açık olarak görüntülenerek 

etkileşimde sınırlandırılma bulunmamasının, hassas 
yaş grubunda olan kullanıcıların verilerine erişilmesi 
kapsamında risk teşkil ettiği, ayrıca kullanıcılara 
ilişkin risklerin belirlenerek risklerin azaltılmasına 
dair yeterli tedbir alınmadığını gösterdiği, 2021 yılı 
Ocak ayında gizlilik politikasının güncellenmesi önc-
esinde uygulamayı kullanan 13 yaş altı çocukların 
kişisel bilgilerinin görüntülendiği ve uygun ebev-
eyn izni olmadan çocuklar hakkında veri toplandığı, 
dolayısıyla uygulamayı kullanmış olan çocuklar üz-
erinde olumsuz sonuç doğma riskinin bulunduğu 
anlaşılmıştır.”

“Kullanıcılara içerik kolay anlaşılır bir biçimde sunul-
mamakta”
Kararda, TikTok’un gizlilik sözleşmesinde hangi 
kişisel verilerin hangi amaçla ve hangi işleme şartına 
dayanılarak işlendiği hakkında net bilgi verilmediği 
belirtilerek, “Bu hususta veri sorumlusunca 
Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan ‘belirli, açık 
ve meşru amaçlar için işlenme’ ve ‘işlendikleri amaç-
la bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma’ ilkelerine aykırı 
hareket edildiği anlaşılmıştır.” tespiti yer aldı.
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Atletizmin yıldızları İstanbul’da sahne alacak

İstanbul’un ev sahipliğinde yarın başlayacak Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda dünya rekortmeni, 
olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcular piste çıkacak.

İstanbul’da yarın başlayacak Avrupa Salon 
Atletizm Şampiyonası’nda çok sayıda rekort-
men, olimpiyat ve dünya şampiyonu spor-
cu unvanlarını korumak ya da yeni rekorlar 
kırmak için mücadele edecek.
Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı ve 
Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenecek 
organizasyonda, 47 ülkeden 593 sporcu 
yarışacak.
Sporseverlerin performansını merakla takip 
edeceği sporculardan birisi Norveçli dünya 
rekortmeni atlet Karsten Warholm olacak.
26 yaşındaki Warholm, İskoçya’nın Glasgow 
kentinde yapılan 2019 Avrupa Salon Atletizm 
Şampiyonası’nda 45.05’lik derecesiyle Al-
man sporcu Thomas Schönlebe’ye ait rekoru 
egale etti.
Warholm, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 
45.94’lük derecesiyle 400 metre engellide 
dünya rekoru kırarken, bu kategoride 2 kez 
dünya, 2 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

400 metrede bir başka yıldız: Femke Bol
Geçen ay düzenlenen Ulusal Salon Atletizm 
Şampiyonası’nda, kadınlar 400 metrede 49.26 
koşan Hollandalı atlet Femke Bol, İstanbul’a 
gelmeden önce 41 yıllık dünya rekorunu kırdı.
Çek sporcu Jarmila Kratochvilova’nın 7 Mart 
1982’deki 49.59’luk derecesini geride bırakan 
22 yaşındaki Bol, 52.03 ile 400 metre engel-
lide Avrupa rekorunu elinde bulunduruyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kürsünün 
üçüncü basamağına çıkan Bol, Avrupa 
şampiyonalarından ise farklı disiplinlerde 5 
altın madalyayla ayrıldı.
Hollandalı atlet, Polonya’nın Torun kentinde 
düzenlenen son salon şampiyonasında 400 
metre ve 4x400 metrede podyumun zirvesine 
çıktı.
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Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig’den 7 kulübü Profesyonel 
Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Cakarta’da devam eden or-
ganizasyonda erkekler 10 metre havalı tabanca takım müsabakalarında yarışan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve 
Buğra Selimzade, 575 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, altın madalya maçında rakibi Kazakistan’ı 16-2 mağlup etti.
ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası, 7 Şubat’ta sona erecek.
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EĞİTİM

ÖSYM Başkanı Ersoy: Deprem dolayısıyla ek başvurulardan ücret 
alınmayacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında 
gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesinin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek 

başvuru alacağız.” ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana ge-
len depremlerin üniversiteleri ve sınav merkezlerini 
etkileme durumlarını tespit etmek amacıyla OHAL 
kapsamına alınan illerin il ve ilçe sınav koordi-
natörleriyle “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı” 
yapıldı.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, değerlendirme 
toplantısı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali 
Ersoy, başkan yardımcıları, daire başkanları ve 
OHAL bölgesindeki koordinatörlerin katılımıyla 
Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Bölgenin durumunun değerlendirildiği toplantıda 
Ersoy, ÖSYM koordinatörlüklerinin durumu ve 
çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Deprem dolayısıyla ek başvurulardan ücret 
alınmayacak
Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, asrın felaketinin 
yaralarını el birliğiyle saracaklarını belirtti.

Sınav takvimine ilişkin de bilgi veren Ersoy, şunları 
kaydetti:

“ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı 
başında gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversi-
tesinin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında 
ek başvuru alacağız. Ek başvuruda adaylar istedikleri 
yeri tercih edebilecekler. Ek başvurulardan alınan 
yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem 
dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar 
Türkiye’nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek.”

Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını 
öğrendiklerini belirten Ersoy, “Bu bölgelerde nüfus 
hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki 
süreçte sınavların nasıl yapılacağına beraber karar 
vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet 
yaşamaması temel hedefimiz olacak.” ifadelerini 
kullandı.
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EĞİTİM

Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2023-EKPSS/Kura ile Engelli 
Kamu Personeli sınav sonuçları açıklandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-13 Ocak 2023’te yayımlanan 2023-EKPSS/
Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallara göre, 
kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi 
kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik numaraları 
ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.



Simge Dergi 64 


