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Haftanın Analizi 

17 Ağustos Marmara Depremi ve Riski Yönetebilmek 

Doç. Dr. Fahri Erenel-EPAM Müdürü 

Bu akşam televizyonlarda alışık olduğumuz üzere 17 Ağustos Marmara depremi ve sonrasına yönelik 

konuşmalar yapılacak, hangi tedbirlerin alınması gerektiği üzerinde bir kez daha durulacak, anma 

törenleri düzenlenecek ve sonra 17 Ağustos 2021 tarihine kadar eğer yeni bir deprem olmaz ise normal 

günlük hayatımıza bugün veya geleceğimizde deprem gerçeği yokmuş gibi devam edeceğiz. 

Neden unutuyoruz? Bu sorunun bilimsel birçok yanıtı bulunabilir. En önemlisi güvenlik kültürü’nün 

yaşamımızın bir parçası olarak yer almamasıdır. İş, trafik ve ev kazalarının, afetlerde can kayıplarının . 

artan bir süreklilik göstermesini güvenlik kültüründen yoksunluk olarak açıklayabiliriz. 

Güvenlik kültürü’nün yaygınlaşmasını ve süreklilik göstermesini sadece çok iyi hazırlanmış yasalar ve 

uymayanlar için konulacak ağır yaptırımlar ile açıklamak mümkün değildir. Güvenli pozitif davranışı 

alışkanlık halinde getirmek, gereksiz risk almamak, hayatın her alanında güvenliği ön planda tutmak, 

tehlike kaynaklarından ve tehlikeli davranışlardan uzak durmak olarak açıklanabilecek Güvenlik 

Kültürü’nün geliştirilmesinde “Önce İnsan” yaklaşımının benimsenmesi, her yaş grubuna uygun eğitim 

programları ile güvenlik kültürünün alışkanlık haline getirilmesi, eğitim ve tatbikatların gerçekçi 

senaryolara göre uygulanması, proaktif davranma becerisinin geliştirilmesi  dikkate alınması önem 

taşımaktadır. 

Bu konuda her kesime görevler düşmektedir. Hükümet başta olmak üzere kamu kurum ve 

kuruluşlarının risk yönetimi ve afet yönetimini hiçbir oy mülahazası gözetmeden bilimsel gerçeklere 

göre planlaması ve uygulaması ilk adımı oluşturacaktır. Ülkemiz de her iki yönetim şekline ağırlık verilir 

gibi gözükse de afet yönetiminin daha ağırlıklı olduğu söylenebilir. Afet yönetimi, afet sonrası yapılan 

faaliyetleri kapsamaktadır. Afetzedelerin yanında olmak, barınma, ilk yardım, iaşe vb. ihtiyaçlarını 

karşılamak risk yönetimine göre daha görünür olduğu için afet yönetimi genelde hükümetler tarafından 

tercih edilmektedir. Riski yönetmek ise belki hiç olmayacak bir afete yatırım yaparak sınırlı kaynakları 

görünmeyen alanlara tahsis etmeye benzemektedir. Bu nedenle riski yönetebilmek afet yönetiminden 

daha zor ve daha kapsamlı bir çalışma gerektirmektedir. Ancak, masraflı da olsa riski yönetmenin 

sağlayacağı değerin afet yönetimine göre özellikle ülkenin geleceği açısından çok fazla olacağı 

dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Afet yönetimi açısında ülkemiz önemi bir aşama kaydetmiş 

durumdadır. Ancak, aynı gelişmeyi riski yönetme konusunda söyleyebilmek pek mümkün 

görünmemektedir. Bu konuda çalışmalar yapılmakla birlikte hız ve katkısının risk yönetimine göre 

düşük olduğu söylenebilir. 

Türkiye’de deprem ve afet denilince bu konularda çok emek vermiş olan Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem 

kuşaklarında, binlerce insanın öldüğü yerlere gidin, yine aynı yapı tarzı, yine deprem güvensiz mimari, 

yine deprem güvensiz yapı malzemeleri kullanıldığını görürsünüz. Kendimize özgü bir toplumuz. 

Herhangi bir yerde büyük bir deprem olduğunda insanlar korkup dışarı çıkıyor. Televizyonlarda bilim 

insanlarını konuşturuyorlar; valilik, belediye bir şeyler söylüyor, teskin oluyor, üç gün sonra evlerine 

giriyorlar. Ondan sonra yine unutuyorlar." ifadesini ile risk yönetiminin yetersizliğine dikkat çekmiştir. 

Prof. Dr. Naci Görür, ayrıca “Devletin resmi rakamlarına göre İstanbul’daki yapı stokunun yüzde 60’ı 

herhangi bir mühendislik hizmeti almamış ve gecekondu mantığıyla inşa edilmiş. Resmi rakamlara göre 

İstanbul’da 1 milyon 600 bin bina var. Eğer bu binaların yüzde 60’ı beklediğimiz 7,2 büyüklüğündeki 

depreme dayanmazsa toplam 960 bin riskli bina var demektir. Bu binaların deprem olmadan önce 

depreme güvenli hale getirilmeleri gerekir. Resmi binaların güçlendirildiğini veya yeniden yapıldığını 
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biliyorum ama halkın oturduğu yerlerin önemli bir kısmının henüz elden geçirilmediği de malum” 

demiştir. 

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ise, “Kocaeli depreminde nüfus yoğunluğu azdı. Ona rağmen aylarca 

toparlanamadık. Şu anda devletin imkanları çok iyi fakat can ve mal kaybının Kocaeli depremine göre 

10 kat daha fazla olacağı bir depremle karşı karşıyayız. O depremde 20 bine yakın insan hayatını 

kaybetti, olası İstanbul depreminde 200 bin insan hayatını kaybedebilir. İstanbul’daki yapıların yüzde 

85'i depreme dayanıksız. 2000 yılı öncesine ait 800 bin, 1980 öncesine ait ise 300 bin civarında yapı 

stoku var. İstanbul depreminden çevre iller ve o illerde yaşayan toplamda 25 milyon insan da 

etkilenecek. 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz, bazı yapılar 8 şiddetinde etkilenecektir. Mevcut 

yapı yönetmeliğini titizlikle uygulamalıyız. Her yapıyı yıkıp yeniden yapamayız zaman alır ama yapıları 

güçlendirebiliriz. Bazı binalar depremden güçlendirilerek kurtarılabilir. Halkın bilinçlenmesi çok 

önemli.” açıklamaları ile riski yönetme konusunda yapılması gereken çok iş olduğunu vurgulamıştır. 

Son tahlilde; zamanı tam belli olmasa da muhtemel oluş zamanı giderek azala, şiddeti, derinliği, olası 

süresi, etkileyeceği bölgeler, yıkılacak binaların sayısı, ortaya çıkacak hafriyat, tsunmai tehlikesi dahil 

birçok bilineni olan bir tehlikeyi güvenlik kültürü anlayışı ile toplumun bütün kesimleri ile birlikte 

yürütmemiz, riski her açıdan yönetmeyi mümkün hale getirebilecektir. Zaman hızla akıp gitmekle 

birlikte tehlikeyi tamamen ortadan kaldırabilecek bir yöntem olmasa da riski azaltacak veya 

azaltılmasına katkı sağlayacak birçok yöntem bulunmaktadır. 

Deprem Türkiye için bir kader değildir. Akıl ve bilimsel çalışma ile başta deprem olmak üzere her türlü 

afet ile mücadele edebiliriz. Yapmamız gereken tek şey çalışmaktır. 

Başta 17 Ağustos depremi olmak üzere her çeşit afette yaşamını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle 

anıyorum. 

Kaynaklar: 

 https://t24.com.tr/haber/prof-dr-naci-gorur-marmara-depremine-arti-eksi-10-15-sene-veriyoruz-

isin-son-demlerindeyiz,897127 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/marmara-depreminin-21inci-yilinda-korkutan-uyari-ayak-

seslerini-duyuyoruz-200-bin-insan-olebilir-5990076/ 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/prof-dr-naci-gorur-kotu-haberi-verdibeklenen-deprem-artik-

cok-yakin-287648h.htm 

 

Ortadoğu’da Kroşelerden Yorulan Lübnan Nakavt Oldu! 

Öğr. Gör. Güney Ferhat BATI  

Ortadoğu’nun kaderi sınırlarının zamanında küresel güçler tarafından cetvel ve pergel ile çizilerek 

paylaşılmasıdır. Paylaşılmak ile kalınmamıştır, ne yazık ki sömürü düzenleri ve menfaatleri 

doğrultusunda da kullanılmaya elverişli duruma getirilmiştir. Bu elverişli durum emperyalist devletler 

tarafından gerek kraliyet ailesinden işaret ettikleri kişinin tahta gelmesini sağlama, gerekse demokratik 

yollardan Batı toplumunda eğitim görmüş-büyümüş kişinin seçimde desteklenmesi veyahut 

uluslararası terörizm bahaneleriyle entrikalı siyasetler ile… Ne dersek diyelim, nihayetinde Ortadoğu 

ve özellikle kozmopolit yapısından dolayı Lübnan boksörlerin (ülke üzerindeki güç savaşları) 

kroşelerinden uzun yıllar bitap düştü. Ve Beyrut Limanındaki amonyum nitratın patlamasıyla birlikte 

son kroşeyi yedi, bu kroşe öyleydi ki ne canlar ne ekonomi ne toplum ne de siyaset bıraktı altüst oldu, 

nakavt oldu!  

https://t24.com.tr/haber/prof-dr-naci-gorur-marmara-depremine-arti-eksi-10-15-sene-veriyoruz-isin-son-demlerindeyiz,897127
https://t24.com.tr/haber/prof-dr-naci-gorur-marmara-depremine-arti-eksi-10-15-sene-veriyoruz-isin-son-demlerindeyiz,897127
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/marmara-depreminin-21inci-yilinda-korkutan-uyari-ayak-seslerini-duyuyoruz-200-bin-insan-olebilir-5990076/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/marmara-depreminin-21inci-yilinda-korkutan-uyari-ayak-seslerini-duyuyoruz-200-bin-insan-olebilir-5990076/
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/prof-dr-naci-gorur-kotu-haberi-verdibeklenen-deprem-artik-cok-yakin-287648h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/prof-dr-naci-gorur-kotu-haberi-verdibeklenen-deprem-artik-cok-yakin-287648h.htm
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Lübnan’ın hikâyesini yazmaya kalkarsak ciltler dolusu ansiklopedi olur. Lübnan; Arap-İsrail 

çatışmasından, ülkenin iç savaş serüvenine, Hizbullah’ın nüfuzunun artmasına ve kozmopolit (din, dil, 

ırk) yapısından tutunda birçok savaşlar, yıkımlar, sorunlar ve sefaletler yaşamıştır, zenginlikler yaşamış 

bir ülkedir de aynı zamanda. Lübnan demek Beyrut demektir. Beyrut, tahlilinde siyasal dış müdahaleleri 

göz önüne alamaya kalkarsak muhakkak büyük çoğunluğu oluşturur. Peki, içerideki siyasal partilerin ve 

ülkeyi yöneten siyasetçilerin hiç mi payı yok Beyrut’un böylesine bitap hale gelmesine. Elbette fazlasıyla 

vardır, sadece Hariri ailesine bakınca bile çok şey görebiliriz. Ve doğaldır ki İran’ın nüfuzunu yok 

sayamayız, özellikle Hizbullah üzerinden okuma yapınca. Zaten dibinizde komşu olmaktan çok 

toprağınıza göz dikmiş İsrail var, hele ki Batı emperyalizmi ve son dönemlerde Çin emperyalizmi. 

Emperyalizmin ne doğusu ne batısı vardır, nereden gelirse gelsin Lübnan emperyalist güçlerin ringine 

dönüşmüş yıllarca.  

Beyrut’taki patlamanın sadece amonyum nitrat ile açıklanması bana da inandırıcı gelmiyor. Suriye 

özelinde ki ‘vekâlet savaşlarında’ küresel güçler ürettikleri konvansiyonel yeni silahlarını-teknolojilerini 

bir saha araştırması gibi bu topraklarda kullandı. Rusya her ne kadar yalanlasa bile bunlardan biridir, 

aynı şekilde İsrail bunların başında gelir. İlginçtir ki 2018 BM’de İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu 

Beyrut’ta patlayan limanın yerini elindeki görsel ile ifade etmişti. Çünkü hedef azılı düşman olan 

Lübnan’daki Hizbullah’tı. ABD’nin ve Başkanı Donald Trump’ın Çin’in Kuşak Yol yatırımlarından rahatsız 

olduğu bir gerçektir. Çin’in İran üzerinden Ortadoğu Jeopolitiğinde ortaklığı olduğu gerçeği var. Keza 

ABD’nin de İsrail ilişkileri ortada zaten. Bu güç savaşlarında Beyrut payına düşeni patlamayla aldı. 

Hemen bitiveren Napolyon kılıklı Emmanuel Macron ve Fransa’nın ülke yönetimini almaya niyetliyiz 

beyanı facia üzerine facia zaten. Ve patlamayla birlikte yolsuzluklardan, kötü yönetilmekten bıkan 

Lübnan halkının sokağa dökülmesini neye yorumlamalıyız. Birileri bilerek ve hedef gözeterek Doğu 

Akdeniz perspektifinden farklı hesaplar içerisinde olmak adına mı Beyrut Limanıyla birlikte var olan ülke 

ekonomisini dibe vurdurdu!  

Sonuç olarak; Ortadoğu için klişeleşti ne yazık ki kan, gözyaşı ve yokluk kavramları. Emperyalist güçlerin 

kendi emelleri doğrultusunda bir zamanların Paris’i denilen Beyrut’u bu hale getirilmesine 

şaşılmamalıdır. Evet, Beyrut’ta Eyfel Kulesi yoktur, Şanzelize Caddesi yoktur, ama yürekler vardır, evine 

çalıştığı rızkıyla o huzuru götüren insanlar vardır. Beyrut ve insanlarının yüreklerini, canlarını ve 

ekmeklerini o patlamış limanın altında bıraktınız. Ve tahmin edilen rakamlara göre Beyrut Limanın 

yapılanması şehirle birlikte milyarlarca dolar. Batı emperyalizmi ve Çin emperyalizmi şimdi harıl harıl 

bundan nemalanırlar fazlasıyla hem de. Beyrut’ta birileri farklı hesaplara girdi, bu geçmişte ismi ‘Büyük 

Ortadoğu Projesiydi’, şimdi ise ‘Yüzyılın Antlaşması.’ Arap Baharı da bitmedi, farklı yollarla devam. 

Ezcümle; Büyük resim nedir derseniz tabii ki ‘’Arz-ı Mevud’’ (Büyük İsrail) yani Doğu Akdeniz, Kıbrıs, 

Libya, Suriye, Irak, Yemen bir bakalım etraflıca bunlara ‘derinlemesine analizler’ ile ne göreceksiniz. İşte 

orada görecekleriniz Beyrut’taki patlamadan ibarettir!  

 

Savunmanın devleri' listesine 7 Türk şirketi girdi. 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/savunmanin-devleri-listesine-7-turk-sirketi-girdi/1944067 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından 

her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma 

sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de bu yıl Türk şirketi sayısı 5'ten 7'ye çıktı. 

Listeye 2006 verileriyle 93'üncü sıradan giren, geçen yıl 52'nci sıraya kadar yükselen ASELSAN, bu yıl ilk 
50'ye girme başarısı gösterdi. Başta savunma alanında olmak üzere Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı 
ve gelişimi için faaliyet gösteren şirket, böylece dünyanın ilk 50 savunma sanayi firmasından biri olma 
hedefini de yakalamış oldu. 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/savunmanin-devleri-listesine-7-turk-sirketi-girdi/1944067
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Yurt içinde ve dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2018'de 1 milyar 792 milyon 
dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 21 artırarak 2 milyar 172 milyon dolara çıkardı. ASELSAN, bu ciroyla 
48'inci basamağa çıktı. ASELSAN, bu başarıyı haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, 
elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, 
deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı. 

Türkiye'nin yerli ve milli hava platformlarını geliştirip üreten, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, 
Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi uluslararası üreticilerin önemli tedarikçilerinden biri 
olan TUSAŞ ise 2011 verileriyle ilk kez 83'üncü sıradan giriş yaptığı listede önemli bir gelişme gösterdi. 
Şirketin 2018'de 1 milyar 307 milyon dolar olan savunma sanayisi cirosu yüzde 42 artarak 2019'da 1 
milyar 858 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 69'uncu sırada yer alan şirket 16 basamak 
ilerleyerek 53'üncü sırada yer buldu. TUSAŞ'ın geçen yılki toplam cirosu 2 milyar 266 milyon doları 
bulurken, bunun yüzde 18'i sivil havacılığa yönelik faaliyetlerden elde edildi. 

Listeye ilk kez geçen yıl giren Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, bu yıl da 
listede yer alarak kalıcılık adına önemli bir adım attı. Listeye 554 milyon dolarla 85'inci sıradan giriş 
yapan BMC, geçen yılki 533 milyon dolar savunma sanayisi cirosuyla 4 basamak geriledi ve 89'uncu 
sırada yer buldu. Son olarak Altay tankının seri üretimi için görevlendirilen BMC, otobüsten kamyona, 
mayına karşı korumalı zırhlı araçtan taktik tekerlekli araca kadar pek çok farklı konfigürasyondaki ticari 
ve savunma sanayi aracını üretiyor. 

Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla hareket eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile 
müttefik ülkelerin vurucu gücünü artıran ROKETSAN da listede yer almayı sürdürdü. Geçen yıl 89'uncu 
sıradaki ROKETSAN, bu yıl 91'inci basamakta yer aldı. Cirosu yüzde 1 azalarak 515 milyon dolara 
gerileyen ROKETSAN, listede 2 basamak aşağıya indi. ROKETSAN'ın son dönemde dikkati çeken ürünleri 
arasında Bora, TRG-300 Kaplan, TRG-122 füzeleri, Mini Akıllı Mühimmat MAM-C, lazer güdümlü füze 
Cirit, orta ve uzun menzilli tanksavar füzeleri UMTAS ve OMTAS, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar 
füze L-UMTAS, SOM ve JSF uyumlu SOM-J hassas güdümlü stand-off mühimmatları, Hisar hava 
savunma füzeleri, Teber lazer güdüm kiti, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, hava savunma 
sistemi Sungur yer alıyor. 

"Defense News Top 100" listesinde geçen yıl 85'inci sırada yer alan STM Savunma Teknolojileri 
Mühendislik ve Ticaret AŞ, bu yıl 7 basamak geriledi ve 92'nci oldu. Cirosu yüzde 14 azalarak 564 milyon 
dolardan 485 milyon dolara düşen şirket, dünyanın en büyük 50 savunma sanayi firması arasında yer 
alma hedefiyle Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını ileri teknolojili ürünlerle karşılayarak, yurt dışında 
rekabetçi, yenilikçi ve akıllı teknolojik çözümler geliştirmek için faaliyet gösteriyor. Askeri deniz 
araçların tasarımı, modernizasyonu ve inşasında görev alan STM, son dönemde özellikle kamikaze 
(vurucu) insansız hava araçları, yenilikçi uydu teknolojileri, duvar arkası radar ve siber güvenlik 
çözümleriyle dikkati çekiyor. 

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, 98'inci sıradan bu yıl listeye girme 
başarısı gösterdi.FNSS, 2018'deki 367 milyon dolarlık cirosunu geçen yıl yüzde 2 artırarak 374 milyon 
dolara çıkardı.İhtiyaca özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayıp 
üreten FNSS, alanında dünya liderleri arasında yer alıyor. Ürünleri, farklı ülkelerdeki kullanıcılar 
tarafından tercih edilen FNSS, bugüne kadar, 4 binin üzerinde zırhlı muharebe aracını kullanıcılarına 
teslim etti. FNSS'nin yarattığı geniş ürün ailesi, 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı 
tanka, 4x4'ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara, seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş 
makinesine ve insanlı ve insansız kulelere kadar uzanıyor. 
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Listeye bu yıl ilk kez giren bir diğer Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN oldu.Türk savunma 
sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN, 278 milyon dolarlık ciroyu yüzde 6 artırarak 
geçen yıl 295 milyon dolara yükseltti.HAVELSAN bu başarıyla listeye 99'uncu sıradan giriş yaptı.. 

Listenin zirvesinde ise ABD'li şirketler yer aldı. Listenin ilk 5 sırasında 50 milyar 506 milyon dolar ciroyla 
Lockheed Martin, 34 milyar 300 milyon dolarla Boeing, 29 milyar 512 milyon dolarla General Dynamics, 
28 milyar 600 milyon dolar ciroyla Northrop Grumman ve 27 milyar 448 milyon dolarla Raytheon 
Company yer aldı. 

 

 

ABD’de resmi UFO gözlem birimi kuruldu 

https://www.dw.com/tr/abdde-resmi-ufo-g%C3%B6zlem-birimi-kuruldu/a-54580854 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde resmi UFO gözlem birimi 
kuruldu. Bakanlık Sözcüsü Susan Gough, resmi adı "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma 
Grubu" olan birimin başlıca görevinin, tanımlanamayan obje ve olayların doğasını ve kaynağını daha iyi 
anlamak olduğunu ifade etti. Ancak yetkililer, burada "tanımlanamayan fenomen" olarak adlandırılan 
objelerin uçan daireler ya da uzaylılar değil, casusluk faaliyeti için kullanılan insansız hava aracı (İHA) 
ve benzeri yeni teknolojiler olduğunu belirtiyor. 

ABD Donanmasına bağlı olarak faaliyet gösterecek olan çalışma grubunun, "Tanımlanamayan cisimleri 
bulmak, analiz etmek ve bunları bir katalog haline getirmek"ten sorumlu olduğunu belirten Susan 
Gough, Pentagon'un ABD hava sahasına izinsiz olarak giren her objeyi çok ciddiye aldığını dile getirdi. 

Geçtiğimiz Haziran ayında Amerikan Senatosunun konuyla ilgili bilgi talep etmesi üzerine, o dönem 
henüz resmiyet kazanmamış bir UFO gözlem birminin varlığı ortaya çıkmıştı. Bu oluşum, bundan böyle 
Pentagon'a bağlı olarak resmi statüde faaliyetlerini sürdürmeye başlamasıyla Amerikan Kongresi 
tarafından denetlenebilir hale gelecek. 

 

https://www.dw.com/tr/abdde-resmi-ufo-g%C3%B6zlem-birimi-kuruldu/a-54580854
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19769 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19769
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19763 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19763
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19783 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19783


 

11 
 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Kitap Tavsiyesi 

 


