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POLİTİKA  

 

Sri Lanka'da Müslümanlara ait 

dükkanlara ve araçlara saldırı 

düzenlendi 

 

Sri Lanka'da geçen ay Paskalya gününde 

düzenlenen terör saldırılarından birinin 

hedefi olan St. Sebastian Katolik 

Kilisesi'nin bulunduğu Negombo kentinde 

Müslümanlara ait dükkanlara ve araçlara 

saldırılar düzenlendiği bildirildi.Polis 

Sözcüsü Ruwan Gunasekara, esnaf 

arasındaki kişisel bir tartışmanın dini bir 

nitelik kazanarak büyümesi sonucu 

tırmanan olaylarla ilgili iki kişinin 

gözaltına alındığını ve durumun kontrol 

altına alındığını belirtti. 

Görgü tanıkları, pazar günü bazı Katolik 

grupların Müslümanların dükkanlarını 

taşladığı ve araçlarını ateşe verdiğini 

aktardı. Değerli taş satıcısı Rizwan Jeffry, 

yaklaşık 400 kişiden oluşan kalabalığın 

dükkanını yağmaladığını ve teşhirdeki 

değerli taşları çaldığını ifade etti. Güvenlik 

kaynakları, saldırılarda can kaybı 

yaşanmadığını ancak yaralananlar 

olduğunu bildirdi. 

Katolik Kilisesi Kolombo Başpiskoposu 

Kardinal Malcolm Ranjith, Müslüman 

liderlerle bölgeyi ziyaret ederek barış 

mesajı verdi. Hükümet, şiddet olaylarının 

sosyal medya aracılığıyla gelişip 

yayılmasını önlemek amacıyla aralarına  

 

 

Facebook ve WhatsApp'ın olduğu bazı 

sosyal medya siteleri ve uygulamalarına ülke 

çapında engelleme getirdi. Engelleme 

pazartesi sabah kaldırıldı. 

Öte yandan, olayların ardından Negombo 

kentinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı da 

sabah saatlerinde kaldırıldı. Saldırılar, 

Paskalya günündeki terör saldırılarının 

ardından ülkede topluluklar arasında 

yaşanan ilk şiddet olayı oldu. 

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için 

kutsal Paskalya ayini sırasında 

Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki 

St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana 

kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş 

yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve 

Kingsbury otellerine bombalı saldırılar 

düzenlenmişti.Bu saldırıların ardından 

başkent Kolombo'nun banliyöleri 

Dehiwala'daki konukevi yakınında ve 

Dematogoda'da üst geçit yakınında 

patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 

253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sri-

lankada-muslumanlara-ait-dukkanlara-ve-

araclara-saldiri-duzenlendi/1471443 
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İsrail'in Gazze'ye saldırısı BMGK 

sözleşmesinde kuvvet kullanma 

yasağına aykırı' 

 

Uluslararası Hukukçular Birliği, İsrail 

ordusunun Gazze'ye yönelik saldırısının, 

milletlerarası hukuka, Birleşmiş Milletler 

sözleşmesindeki kuvvet kullanma 

yasağına açıkça aykırı olduğunu bildirdi. 

İsrail ordusunun, 4 Mayıs'ta Gazze'ye 

hava saldırısı başlattığı, bu saldırı 

sırasında, Türkiye'nin resmi haber ajansı 

olan Anadolu Ajansının bulunduğu 

binaya da roket atıldığı, binada 

bulunanların, İsrail'in attığı ilk füzede 

binayı terk etmeleri nedeniyle ölen 

kimsenin olmadığı hatırlatıldı. İsrail'in, bu 

füzeden sonra 4 füze daha attığı, Anadolu 

Ajansının bulunduğu binanın tamamen 

yerle bir olduğu anımsatılan açıklamada, 

bu saldırıdan 1,5 saat sonra, Yardımeli 

Derneği başta olmak üzere, insani yardım 

kuruluşlarının hedef alındığı, füze 

saldırıları sonucunda Gazze'de, sivillerin 

öldüğü, yaralanmış ve çok sayıda sivil 

yerleşim yerinin yerle bir edildiği 

belirtildi. 

İsrail ordusunun bu saldırısının, 

milletlerarası hukuka, Birleşmiş Milletler 

sözleşmesindeki kuvvet kullanma 

yasağına açıkça aykırı olduğu vurgulanan 

açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"BMGK, İsrail'in işgal ettiği topakları terk 

etmesi yönünde defalarca karar vermişti" 

 

"İsrail, bu yasağa rağmen, Filistin 

topraklarını işgal etmiş, işgal ettiği alanları, 

sürekli genişletme çabası içinde olmuştur. 

Yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşayan 

Filistin halkının işgale karşı direnişlerine, 

ağır silahlarla cevap vermişlerdir. Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in işgal 

ettiği topakları terk etmesi yönünde 

defalarca karar verdiği halde, ABD'nin 

vetosu nedeniyle bu kararlar 

uygulanamamıştır. Anadolu Ajansını, 

Yardımeli Derneğini, insani yardım 

kuruluşlarını bilerek hedef aldığını 

gösterdiği belirtilen açıklamada, şu 

değerlendirmede bulunuldu: 

"İsrail, savaş suçu işlemektedir. Uluslararası 

Ceza Mahkemesini harekete geçmeye davet 

ediyoruz. İsrail'in sivil hedeflere yönelik 

saldırısı, aynı zamanda insanlık suçu 

kapsamındadır. İnsanlık aleyhine işlenen 

suçlar, Türkiye'de dünyanın birçok 

ülkesinde, yerel mahkemelerin yetki 

alanındadır. 

İsrail'i, sivil hedeflere yönelik bu alçakça 

saldırılarından dolayı kınıyor, saldırıya 

maruz kalan Anadolu Ajansına, Yardımeli 

Derneğine, diğer insani yardım kuruluşu 

temsilcilerine geçmiş olsun diyoruz. İsrail'in 

bu saldırısı, gerek milletlerarası hukuk 

gerekse insanlık aleyhine işlenen suçlar 

bakımından sorumluluklarını 

gerektirdiğinden, Uluslararası Ceza 

Mahkemesinin, ve (insanlık aleyhine işlenen 

suçları soruşturma ve kovuşturma yetkisi 

olan) ülkelerin savcılarının, harekete 

geçmesini, bu saldırıya karar veren hükümet 

yetkilileri, saldırıya katılan askerler hakkında 

soruşturma açmasını ve cezalandırmalarını 

talep ediyoruz." 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israilin-

gazzeye-saldirisi-bmgk-sozlesmesinde-

kuvvet-kullanma-yasagina-aykiri/1471455 
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Trump'tan İsrail'in Gazze 

saldırılarına destek 

 

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter 

hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kez 

daha İsrail Hamas ve İslami Cihat terör 

örgütlerinin ölümcül, yoğun roket 

saldırıları ile karşı karşıya. İsrail'i 

vatandaşlarını koruması konusunda 

yüzde 100 destekliyoruz." ifadelerini 

kullandı. 

Once again, Israel faces a barrage of 

deadly rocket attacks by terrorist groups 

Hamas and Islamic Jihad. We support 

Israel 100% in its defense of its citizens.... 

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 

6 Mayıs 2019 

Gazze halkına da hitap eden Trump, 

"Gazze halkına: İsrail'e karşı bu terörist 

eylemler size sefaletten başka bir şey 

getirmeyecek. Şiddeti sonlandırın ve barış 

için çalışın. Bu olabilir." paylaşımında 

bulundu. 

....To the Gazan people — these terrorist 

acts against Israel will bring you nothing 

but more misery. END the violence and 

work towards peace - it can happen! 

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 

6 Mayıs 2019 

 

 

 

Gazze'de ne oluyor? 

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı 

ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının 

ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail 

tarafından sivil yerleşim bölgelerine 

düzenlenen hava saldırılarına karşılık 

Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti. 

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, 

cumartesi günü abluka altındaki Gazze 

Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını 

gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla bölgeye 

hava saldırısı başlatmıştı. 

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok 

yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde 

Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu 

bina vurulmuştu. Yardımeli Derneği de dün 

akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının 

bulunduğu binayı bombaladığını 

duyurmuştu 

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı 

cumartesi sabahından bu yana İsrail 

saldırıları nedeniyle şehit Filistinlilerin 

sayısının 24'e yükseldiğini açıklamıştı. 

Saldırılarda ölenler arasında 3 kadın ve iki 

çocuk olduğu belirtilen açıklamada, toplam 

yaralı sayısının 154 olduğu kaydedilmişti. 

Yalnızca pazar gününün sabah saatlerinden 

bu yana 21 Filistinlinin şehit olduğu ifade 

edilen açıklamada, İsrail saldırılarının Gazze 

Şeridi'nin güney, kuzey ve orta 

kesimlerinden sivil yerleşim bölgeleri, tarım 

alanları ve sivil araçlara dönük 

gerçekleştirildiğine işaret edilmişti. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/trumptan
-israilin-gazze-saldirilarina-destek-/1471239 
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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 

saldırılar sürüyor: 10 ölü 

 

Esad rejimi ve destekçileri, gece geç 

saatlerinden itibaren Hama'nın kuzey ve 

batı kırsalında Morik, Latamine, Kefer Zita 

ve Kifrenbude ilçeleri, Madik Kalesi 

beldesi, Zeyzun, El İnkavi, El Hüveyz, El 

Huveyce, El Havvaş, Tel Es Sahır ve El 

Zekat köylerine, İdlib'in güneydoğu ve 

güneybatısında Kifrenbil ilçesi, El Habit, 

Has, El Knidde, Ureynibe, Şinan ve Rub-u 

el Cüz köylerine yoğun hava ve kara 

saldırıları düzenliyor. 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) 

kaynaklarına göre, gece geç saatlerinden 

itibaren düzenlenen hava saldırılarında 

İdlib'e bağlı Ureynib'e köyünde 4, Rub-u 

El Cüz'de 4 ve Şinan köyünde 2 olmak 

üzere toplam 10 sivil yaşamını yitirdi. 

 

Sivil Savunma, hayatını kaybedenlerin 

2'sinin çocuk, 4'ünün de kadın olduğunu 

bildirdi.Sivil savunma ekipleri yoğun 

bombardıman altında arama kurtarma 

çalışmalarına devam ediyor. 

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Rub-u El 

Cüz ve Şinan köylerine düzenlenen hava 

saldırılarına ilişkin sosyal medya 

hesabından yaptığı açıklamada, 

"Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus 

savaş uçakları kalkış yaptı." bilgisi 

paylaştı. 

 

Saldırılar sonrası bölgelerde yaşayan siviller 

göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, 

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki 

Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki 

kamplara sığınıyor. 

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları 

içerisindeki sivil yerleşimlere son 4 günde 

düzenlenen saldırılarda en az 59 sivil 

hayatını kaybetti. 

Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı 

raporunda, Esad rejiminin saldırılarında 127 

sivilin, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 

sivilin öldüğü belirtilmişti. 

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında, 

söz konusu bölgedeki ateşkesi 

sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de 

imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına 

devam ediyor. Astana Anlaşmaları 

çerçevesinde, Esad rejiminin garantörü olan 

Rusya'nın rejim saldırılarını önleme 

yükümlülüğü bulunuyor. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/idlib-

gerginligi-azaltma-bolgesine-saldirilar-

suruyor-10-olu/1471426 
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Çukurca'nın 'huzuru' objektiflere yansıdı 

 

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl 

ikincisi düzenlenen "Foto Safari ve Doğa 

Sporları Festivali" için ilçeye gelen 320 

fotoğrafçı, sağlanan huzur ortamında 

doğal güzellikleri ve kültürel değerleri 

çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. 

İçişleri Bakanlığının himayesinde, Hakkari 

Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu 

Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) 

desteğiyle düzenlenen festival büyük ilgi 

gördü.Yamaç paraşütü, dağ tırmanışı, off-

road, ziblen, bisiklet, rafting, paintball, 

trekking, Türkiye Paintball Şampiyonası 1. 

Ayak Müsabakası ve birçok etkinliğin 

düzenlendiği festivale 320 fotoğraf 

tutkunu katıldı. 

Yurt içi ve dışından gelen fotoğrafçılar, 

güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları 

sonucu huzur ve güven ortamının 

sağlandığı kentte doğal güzellikler ve 

kültürel değerleri fotoğrafladı.Terörden 

temizlenen dağlarda Alpler ve 

Himalayalar'ı aratmayan güzelliklerin 

fotoğraflarını çeken fotoğraf tutkunları, 

Zap Suyu kenarında yapılan etkinlikleri 

de takip etmenin heyecanını yaşadı. 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cukur

canin-huzuru-objektiflere-yansidi/1471404 

 

 

 

 

ABD 'İran'a mesaj vermek için' 

Ortadoğu'ya savaş gemisi gönderiyor: 

Herhangi bir saldırıya yanıt vermeye 

hazırız 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı 

John Bolton, yaptığı yazılı açıklamada, 

"Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran 

belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine 

ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine 

yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle 

karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir 

mesaj vermek üzere ABD USS Abraham 

Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir 

bombardıman görev gücünü Merkez 

Kuvvetler Komutanlığı bölgesine 

gönderiyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin 

İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığını 

iddia eden Bolton, "Ancak herhangi bir 

saldırıya yanıt vermek için tam hazırız" 

değerlendirmesinde bulundu.  

Öte yandan Bolton, ABD'nin bu kararı 

'İran'ın hangi adımına karşı attığına' ilişkin 

somut bir açıklama yapmadı.ABD Dışişleri 

Bakanı Mike Pompeo da, konuyla ilgili basın 

mensuplarına yaptığı açıklamada "Bu kısa 

bir süredir üzerinde çalıştığımız bir şeydi. 

İran'ın bölgede gerilimi yükselten 

hamlelerini görüyoruz ve ABD çıkarlarına 

zarar verilirse bundan İran'ı sorumlu tutarız. 

Aynı şekilde, bu saldırılar, Hizbullah gibi 

üçüncü taraflar tarafından gerçekleştirilirse 

de doğrudan İran liderliğini sorumlu 

tutacağız" ifadelerini kullandı.  

https://tr.sputniknews.com/abd/201905061

038964468-abd-irana-mesaj-vermek-icin-

ortadoguya-savas-gemisi-gonderiyor-

herhangi-bir-saldiriya-yanit-vermeye/ 
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EKONOMİ 

 

Merkez Bankası fiyat gelişmeleri 

raporunu yayımladı: Tütün 

enflasyonunda artış sürecek. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

(TCMB)'nın nisan ayı fiyat gelişmeleri 

raporunda TÜFE üzerindeki ÜFE kaynaklı 

maliyet baskılarının güçlendiğine dikkat 

çekildi. 

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, 

üretici fiyatlarındaki artışın TÜFE 

üzerindeki etkisinin güçlendiğine dikkat 

çekilen Merkez Bankası raporunda şu 

tespitlere yer verildi: 

-Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık 

enflasyonundaki yavaşlama, temel mal 

grubu kaynaklı olarak devam etmiş, 

hizmet enflasyonu görece yatay seyrini 

sürdürmüştür. 

-Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise 

düşük seviyelerini korumuştur. 

-Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar 

aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz 

etkileriyle gerilemiştir. 

-Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda 

fiyatları öncülüğünde yükselişini 

sürdürmüştür. 

-Temel mal grubu enflasyonu Türk 

Lirası'ndaki değer kaybına karşın iç 

talepteki zayıf seyrin de etkisiyle 

yavaşlamıştır. 

-Fiyat ayarlamalarının sürmesiyle tütün 

grubu enflasyonundaki yükselişin Mayıs 

ayında devam etmesi beklenmektedir. 

-Tüketici fiyatları üzerindeki üretici 

fiyatları kaynaklı maliyet baskıları 

güçlenmiştir. 

 

 

 

-Nisan enflasyonu aylık bazda yüzde 1.69 ile 

beklentilerin altında gerçekleşmişti. Yıllık 

enflasyon yüzde 19.71'den yüzde 19.50'ye 

gerilerken, çekirdek enflasyon yüzde 16.30'a 

inmişti. Bu arada gıda fiyatları yüzde 31.86 

ile endeks tarihinin en hızlı yıllık artışını 

kaydetmişti. 

 

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/2019

05061038962259-merkez-bankasi-fiyat-

gelismeleri-raporunu-yayimladi-tutun-

enflasyonunda-artis-surecek/ 
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Rossiyskaya Gazeta: Türkiye küresel 

silah pazarına hızlı giriş yaptı, Rusya ile 

ortak projeler üzerinde çalışacak 

 

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya 

Gazeta muhabiri Sergey Ptiçkin, 30 Nisan–

3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da 

düzenlenen IDEF 2019 14. Uluslararası 

Savunma Sanayii Fuarı'ndaki izlenimlerini 

analiz etti. 'Rus savunmasının Türk 

yürüyüşü' başlığını attığı yazıda IDEF 

Fuarı'nın Rus savunma üreticileri ve 

ihracatçıları için yepyeni ufuklar açtığını 

kaydeden Ptiçkin, Türkiye'nin artık yeni 

ortak projelere ağırlık verdiğini ve 

Rusya'nın bu konuda yapacağı öneriler 

bulunduğunu belirtti. 

Fuar kapsamında Türkiye'ye 5. nesil Rus 

savaş uçağı Su-57 satışının istişare 

edildiğini anlatan Ptiçkin, Rus ve Türk 

yetkililerin yaptığı açıklamalara 

bakıldığında Türk ordusunun Su-57'leri 

kullanacak ilk yabancı ordu olabileceğinin 

altını çizdi. Ptiçkin'e göre fuarın yıldızı, 

Rus Karadeniz Filosu’na katılan yeni nesil 

'Admiral Essen' fırkateyni oldu.Admiral 

Essen'in özellikleri itibarıyla sınıfında 

dünyanın en iyisi olduğunu kaydeden 

Ptiçkin, Kalibr hava savunma füze 

sistemleri ve modern Ştil füze sistemleriyle 

donatıldığını, Ka-27 güverte helikopteri 

taşıdığını kaydetti. 

https://tr.sputniknews.com/savunma/20

1905061038966113-rossiyskaya-gazeta-

turkiye-kuresel-silah-pazarina-hizli-giris-

yapti-rusya-ile-ortak-projeler/ 

 

50 Türk mühendis 3 ayda lazer silahı yaptı 

 

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda 

(IDEF) tanıtılan Tüfeğe Monte Lazer 

Silahı'nın Proje Yöneticisi Doç. Dr. Aydın 

Yeniay, AA muhabirine lazer silahı hakkında 

bilgi verdi. BİLGEM olarak araca monte 20 

ve 5 kilovatlık Lazer Silah Sistemleri 

kurmaya yıllar öncesinden başladıklarını 

anlatan Yeniay, ordunun taşınabilir lazer 

silahı ihtiyacı duymasıyla bu alanda çalışma 

yaptıklarını söyledi. Bir süredir lazer silahı 

teknolojileriyle ilgili araştırma ve geliştirme 

çalışması yürüttüklerini anlatan Yeniay, 

Geliştirdikleri Tüfeğe Monte Lazer Sistemi 

ile Milli Piyade Tüfeği - MPT76'ya lazer 

silahı işlevini de kazandırdıklarını söyleyen 

Yeniay, şu bilgileri verdi: "Tüfeğe Monte 

Lazer Sistemi'ni bir çanta içerisinde 

taşınabilen ve 30 dakika içinde şarj olabilen 

yapıda geliştirdik. Lazer silahımız 180 

atımlık. Lazeri, odaklayıcısı, optiği ve bütün 

kontrollerini milli olarak geliştirdiğimiz 

lazerimizi yine milli silahımız olan MPT 

76'ya entegre ettik. Lazer silahımız 100-150 

metre mesafeden 1 milimetre çelikleri 

delebiliyor. Yalnızca lazer gücüyle çalışıyor 

ve silahın diğer özelliklerini hiçbir şekilde 

etkilemiyor. Diğer silahın üzerine standart 

arayüzlerle ekleyebiliyoruz. Lazer sistemi de 

sırt çantasına sığabiliyor. taşınabilmesi çok 

önemli. Hem taşınabiliyor hem şarj 

edilebiliyor." 

 

 

https://tr.sputniknews.com/savunma/201905061038966113-rossiyskaya-gazeta-turkiye-kuresel-silah-pazarina-hizli-giris-yapti-rusya-ile-ortak-projeler/
https://tr.sputniknews.com/savunma/201905061038966113-rossiyskaya-gazeta-turkiye-kuresel-silah-pazarina-hizli-giris-yapti-rusya-ile-ortak-projeler/
https://tr.sputniknews.com/savunma/201905061038966113-rossiyskaya-gazeta-turkiye-kuresel-silah-pazarina-hizli-giris-yapti-rusya-ile-ortak-projeler/
https://tr.sputniknews.com/savunma/201905061038966113-rossiyskaya-gazeta-turkiye-kuresel-silah-pazarina-hizli-giris-yapti-rusya-ile-ortak-projeler/
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 "Bu projeyi aslında çok hızlı bir şekilde, 

talep üzerine yaptık. Üç-dört aylık bir 

çalışmanın sonucu bu. Halihazırda lazer 

sistemlerini, lazer kaynaklarını 

yapabildiğimiz için çok hızlı bir şekilde 

ürüne, prototipe dönüştürebildik. Bu ürün 

ilk prototipimiz. Sonraki modellerde boyut 

olarak küçülecek ve gücü artacak. 

Yeniay, BİLGEM'deki Elektrotik ve Lazer 

Sistemleri birimlerinde 50 kişilik bir Ar-Ge 

ekibi bulunduğunu ifade etti. 

Yeniay, silahın Türk mühendisliğinin 

başarısı olduğuna dikkati çekerek, 

"Dünyada bu güçte taşınabilir ilk lazer 

silahını geliştirdik. Şu anda Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nde kullanımda yok. Yakında 

olacak." dedi. 

Küresel savunma sanayisi anlaşmaları 

uyarınca BIM kalitesi yüksek lazerlerin 

ihracat iznine tabi olduğunu hatırlatan 

Aydın Yeniay, şöyle devam etti: 

"Lazer silahlarının milli olarak 

geliştirilmesi elzemdir ve son 5 yılda bu 

lazerler TÜBİTAK BİLGEM'de 5 kilovat 

seviyesinde milli olarak geliştirilmiştir. Şu 

an hiçbir ihracat iznine tabii olmadan bu 

lazerleri savunma uygulamaları için 

üretebiliyoruz, kullanabiliyoruz. 

Geldiğimiz seviye gerçekten dünyadaki en 

ileri seviyede. Şu anda single mode 

dediğimiz tek kipli lazerler üretebilen 

dünyada bizim dışımızda bir ülke daha 

var. Benzer lazerleri TÜBİTAK BİLGEM 

de milli olarak yapabiliyor. Bundan farklı 

olarak bütün Lazer Savunma 

Sistemleri'ndeki bileşenleri teleskobuna 

kadar, optiklerine kadar hepsini BİLGEM 

ve diğer kurumlarımızla yapıp savunma 

sanayimize katkıda bulunuyoruz” 

https://tr.sputniknews.com/savunma/20

1905021038929114-50-turk-muhendis-3-

ayda-lazer-silahi-yapti-/ 

 

KONDA: Türkiye 100 kişi olsaydı 

KONDA araştırma şirketinin 2018 yılında 18 

yaş üstü 26 bin 871 kişi ile görüşerek 

hazırladığı 10 farklı araştırmadan derlenen 

verilerle oluşturulan 'Türkiye 100 kişi 

olsaydı' isimli çalışma dikkat çekici 

sonuçlara ulaştı. Çalışmaya göre eğer 

Türkiye demografisi 100 kişiye indirgenseydi 

bunlardan 50'si kadın 50'si erkek olacaktı. 33 

kişi 18-32 yaş arası, 34 kişi 33-48 yaş arası ve 

33 kişi de 49 yaş üstü olarak belirecekti. Yani 

cinsiyet ve yaş dağılımında neredeyse eşit bir 

demografi söz konusu. Denge eğitim 

rakamlarında ise hızla bozuluyor. Buna göre 

52 kişi lise altı, 30 kişi lise ve yalnızca 18 kişi 

üniversite ve üstünü bitirmiş görünüyor. 

Lise altı olan 52 kişiden 2.5 kişinin hiçbir 

diploması yok ve 5.5 kişi de okuma-yazma 

dahi bilmiyor. Medeni durum konusunda da 

100 kişiden 68'i evli, 23'ü bekar, 5 kişi dul, 2 

kişi nişanlı ve 2 kişi boşanmış. Evli olan 68 

kişiden 35'i görücü usulü ile evlenirken 4 kişi 

de rızası dışında evlendirilmiş. Yaşam 

alanlarına gelindiğinde 51 kişinin 

metropollerde, 34 kişinin kentlerde ve sadece 

15 kişinin de kırsalda yaşadığı bir tablo 

ortaya çıkıyor. 26 kişi doğduğu yerden 

göçmüş, 13 kişinin zamanında babası 

göçmüş ve 61 kişi ise hala doğduğu yerde 

yaşıyor. 66'sı kendi evinde oturuyor. 29'u 

kiracı ve 5 kişi de lojmanda kalıyor. 21 kişi 

çekirdek ailede 54 kişi 3-5 kişilik bir hanede 

ve 15 kişi 6 veya daha kalabalık hanelerde 

yaşamını sürdürüyor. Aylık gelir 

dağılımında ise; 100 kişiden 3'ü 700 TL gelire 

sahipken 41 kişi 700 ila 2000 TL arası para 

kazanıyor. 48 kişi 2000 ila 5000 TL arası 

kazanırken sadece 8 kişi ayda 5000 TL üzeri 

gelire sahip. 15 kişi borçlu, 12 kişi 

geçinemiyor, 55 kişi kıt kanaat geçiniyor ve 

sadece 18 kişi kenara para koyabilmiş. 

https://tr.sputniknews.com/analiz/2019050

31038942449-kondadan-yeni-arastirma-

turkiye-100-kisi-olsaydi/ 

https://tr.sputniknews.com/savunma/201905021038929114-50-turk-muhendis-3-ayda-lazer-silahi-yapti-/
https://tr.sputniknews.com/savunma/201905021038929114-50-turk-muhendis-3-ayda-lazer-silahi-yapti-/
https://tr.sputniknews.com/savunma/201905021038929114-50-turk-muhendis-3-ayda-lazer-silahi-yapti-/
https://tr.sputniknews.com/analiz/201905031038942449-kondadan-yeni-arastirma-turkiye-100-kisi-olsaydi/
https://tr.sputniknews.com/analiz/201905031038942449-kondadan-yeni-arastirma-turkiye-100-kisi-olsaydi/
https://tr.sputniknews.com/analiz/201905031038942449-kondadan-yeni-arastirma-turkiye-100-kisi-olsaydi/
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19 yıl sonra: Balıkesir SEKA Fabrikası 

hurda kağıttan üretim yapacak 

 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 

yapılan açıklamaya göre, Balıkesir SEKA 

Fabrikası 19 yıldan sonra hurda kağıdı 

dönüştüren altyapısıyla üretime başladı. 

Balıkesir SEKA Fabrikası'nı ziyaret eden 

Bakan Varank, "Özel teşebbüs eliyle 140 

milyon euroluk yatırım yapıldı. Bu 

yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon 

dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve 

kağıdı ülkemizde üretebileceğiz" 

açıklamasında bulundu. 

Özel teşebbüsün, eski SEKA Kağıt 

Fabrikası'nı sıfırdan inşa ederek üretime 

başladığına işaret eden Varank, 

"Balıkesir'de 19 yıl sonra tekrar kağıt 

üretiliyor. Tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt 

üretecek. Günlük bin 200 ton hurda 

kağıttan, günlük bin ton yeni kağıt 

üretilebiliyor" dedi. 

Yeni kağıt fabrikalarının önünü açmak 

istediklerini bildiren Varank, yatırımcı 

firmanın daha önce özelleştirmeyle atıl 

hale gelen eski makineleri üretime 

kazandırmak için de çalışmalara 

başladığını söyledi. Varank, kağıt 

sektörünü stratejik sektör ilan ettiklerini 

belirterek, Türkiye'nin şu an devam eden 

yeni kağıt yatırımları olduğunu kaydetti.   

 

Özel sektör aracılığıyla kağıt üretimini 

artırıp, ülkenin cari açık verdiği söz konusu 

alanda yerli üretimi artırmak istediklerine 

dikkati çeken Varank, şunları söyledi: "Bu 

konuda başarılı olacağız. Daha önce 

atıklarımız heba ediliyordu. Bu, aynı 

zamanda sıfır atık projesiyle de ilişkili bir 

yatırım. Ülkemizde topladığımız hurda 

kağıtların yanında, bu ürünü ithal de 

ediyoruz. Atık toplama işini geliştirip, 

Türkiye'deki hurda kağıtları kullanarak 

yabancı hurda kağıda ihtiyaç kalmadan sıfır 

atık projesinin de etkisiyle yerli hurda 

kağıtlardan üretim yapmak istiyoruz. Bu 

manada ekonomiye büyük katkısı olacak. 

Burası ağaç selülozundan üretim yapan bir 

tesis değil. Hurda kağıttan, geri 

dönüşümden, kağıt üreten bir tesis." 

Varank, 1980'de üretime giren SEKA Kağıt 

Fabrikası'nın, faaliyetini 2000'de 

sonlandırdığını anımsatarak, özelleştirme 

kapsamında 2003'te Albayrak Holding'e 

geçen fabrikanın 10 yıl süren itiraz süreci 

nedeniyle faaliyete başlayamadığını belirtti. 

Bakan Varank, 2013'te yeni fabrika için 

başlayan çalışmaların bu yıl 

tamamlandığının altını çizerek, "Deneme 

üretimine başlayan fabrikada oluklu 

mukavva ve ambalaj kağıdı üretiliyor. 

Pazarın ihtiyaçlarına göre oluşacak yeni ürün 

çeşitleriyle fabrikanın 2 bin istihdam 

sağlaması bekleniyor" ifadelerini kullandı. 

 

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/2019

05061038965720-19-yil-aradan-sonra-

balikesir-seka-fabrikasi-hurda-kagittan-

uretim-yapacak/ 

 

 

 

 

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201905061038965720-19-yil-aradan-sonra-balikesir-seka-fabrikasi-hurda-kagittan-uretim-yapacak/
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https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201905061038965720-19-yil-aradan-sonra-balikesir-seka-fabrikasi-hurda-kagittan-uretim-yapacak/
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  İNFOGRAFİK BİLGİLER  
 
 

 
 

 
https://businessht.bloomberght.com/grafik/haber/2442877-turkiyeye-en-cok-hangi-ulkelerden-
ziyaretci-geliyor 
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 

 

 
 
 

Küresel iklim değişikliği nedeniyle buzullar hızla erimekte ve dünya hızlı bir şekilde yok oluşa 
doğru savrulmaktadır. 2060’da Kuzey Buz Denizi’nde hiç buzul kalmayacaktır. Yaşam ve tarım 
alanlarının sular altında kalması, su ve enerji kıtlığını beraberinde getirecektir. Avrupa’nın kıyı 
kentleri sular altında kalırken, İngiltere’de Sibirya soğukları yaşanacaktır, ABD’de hayat 
bitecektir. Küresel ısınmanın etkili olduğu bölgelerdeki su kaynaklarına sahip ülkeler, ellerindeki 
doğal kaynakları korumak için her türlü şiddete hatta nükleer silahlara bile başvurmaktan 
kaçınmayacaktır. Yaşanacaklardan en az etkilenen bölgelerin arasında Doğu Avrupa, Kuzey 
Afrika, Orta Doğu ve Türkiye yer almaktadır.  
 
Gerçek dünya ile hayal dünyasının enfes bir şekilde harmanlandığı bu kurgu roman, 
beklentilerden fazlasını veriyor. Cesur bir askerle ile doğduğu topraklar ve sevdiği arasında kalan 
güzel bir psikoloğun naif aşkı, vatanından seneler önce kopan manav rolündeki MİT çalışanı, 
ABD’nin uluslararası güvenlik stratejileri alanında sembolleşen isimleri, küresel güçlerin karar 
alıcıları ve dipsiz kuyularla çevrili bölgemizde yaşanan kahramanlıklar, entrikalar… 
Pentagon, Beyaz Saray, TBMM, BM Güvenlik Konseyi, Élysée Sarayı, Silopi ve Ankara arasında 
yaşanan gerilimli gelişmeler… Selahattin şehrindeki gizemli yeraltı kentinin inşası ve buradaki 
esas hedefi çözmeye çalışan Türkler… Sayfaları çevirdikçe baş döndüren bir senaryo ve hiç 
tahmin edemeyeceğiniz gelişmeler ve şok edici diyaloglarla karşı karşıya kalacaksınız. 
  
https://www.kitapyurdu.com/kitap/anka-projesi-amp-kullerinden-dogan-
operasyon/439595.html&manufacturer_id=12893
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