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BAŞKANDAN

SEÇİMLER YAKLAŞTI
Mahalli seçimler yaklaştı ve kızışmaların olması ülkeye 
zarar verir. Bu yüzden seçimlerin parti liderlerine değil, 
adaylara bırakılması daha yerinde olur.

Belediye seçimi partiden ziyade kişiye ve projelere önem 
verilen bir seçim olup, başkan adayları projeleriyle öne 
çıkıp halkı ikna etmeli.

İstanbul AKP adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem 
İmamoğlu, Ankara adayı Mehmet Özhaseki ile Mansur 
Yavaş yarışın içinde.

Dört aday da aklı başında ve eleştiriye açık adaylar. 
Ancak partilerine ve liderlerine güvenip nasılsa 
kazanırım sevdasıyla gerçekleşmesi mümkün olmayan 
hayali projelerle milletin karşısına çıktılar mı “Gül 
açmayan bahçede say ki bülbül nöbete kalmış” misali 
vahim sonuç olur.

Eğitimli, kültürlü, bilinçli adayların bunu yapması 
mümkün değil ama etrafı saran sülükler çok olduğu 
için dikkat edilmeli.

Esasında Türkiye’nin en güzel gül açan bahçe proje 
örneği Tunceli/Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Maçoğlu’nun Ovacık belediyesi.

Düşünebiliyor musunuz, bu belediye yaptığı üretimle 
tüm Türkiye’ye ihracat yapıp hem bütçe fazlası veriyor, 
hem üretimle tüm halkı iş sahibi yapıyor.

Bal mı, mercimek mi, fasulye mi, pekmez mi aklınıza 
ne gelirse gelsin ürettiği üretimle ülkenin hiçbir ülkeye 
ihtiyacının olmadığının örneğini veriyor.

Bu iyi bir kopya ve kopyayı verdik. Belediye başkanlığı 
iktidar değişikliği olmayıp, başarı için fikir alış verişinde 
bulunmanın faydası göz önüne alındığında bunu hem 
Binali bey, hem Ekrem bey, hem Mansur bey, hem 
Özhaseki bey yapmakta bir sakınca görmez.

Aha size yaz kış gül açan Belediye Bahçe Örneği; Ovacık 
Belediyesi...

Şerafettin ŞIVKIN

simgedergi@gmail.com

TEKNOLOJİ: Gençlerden savunma sanayisine destek
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Yapay zekanın, internet sitelerinde kullanıcının kimliğini tespit etmeye yarayan güvenlik duvarını 
aşabildiği görüldü.

Yapay zekanın, internet sitelerinde kullanıcının 
kimliğini tespit etmeye yarayan güvenlik duvarını 
aşabildiği görüldü.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin’de Kuzeybatı, 
Pekin ve Lancaster üniversitelerinde görevli 
araştırmacılar, sanal ortamda internet sitelerinin, 
kullanıcının insan mı yoksa robot uygulama mı 
olduğunu ayırt etmek için uyguladığı, görüntüsü 
bozulmuş rakam, harf ve karakterin doğru şekilde 
girilmesi testi olarak bilinen CAPTCHA’yı geçebilen 
bir yapay zeka programı geliştirdi.

Derin öğrenme teknikleriyle geliştirilen bir 
algoritma kullanan yapay zeka programı, Google, 
Wikipedia, Microsoft, Baidu, Alibaba ve Tencent 
tarafından kullanılan 50 popüler internet sitesinde 
test edildi.

Yapay zeka, çoğu testi yüzde 50’nin üzerinde 
başarıyla saniyenin 20’de biri hızda tamamladı.

Araştırmacılardan Fang Dingyi, “Araştırma, yapay 
zeka kullanan birinin CAPTCHA sistemlerine 
kolayca saldırabileceğini, bu da birçok internet 
sitesinin öncü savunma mekanizmalarının artık 
güvenilir olmadığını gösteriyor.” dedi.

Çalışmanın ayrıntıları, Toronto’da Bilgisayar ve 
İletişim Güvenliği üzerine yapılan konferansta 
yayımlandı.

Yapay zeka internet sitelerinin güvenlik duvarını 
aşabiliyor

GÜNCEL
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BİTES, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirdiği özgün artırılmış gerçeklik 
ürünüyle uluslararası alanda “üstün yenilikçi ürün” listesine girdi.

BİTES firmasının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirdiği özgün artırılmış 
gerçeklik ürünü, uluslararası alanda “üstün yenilikçi ürün” listesinde yer aldı.

Türk savunma sanayisi tarafından ortaya konulan yenilikçi ve özgün ürünlerin sayısı son dönemde 
artarken, sektörde faaliyet gösteren şirketler ve ürünleri, uluslararası değerlendirme, rapor ve küresel 
ölçekteki sıralamalara giriyor.

Son olarak savunma ve havacılık sanayisine yönelik yazılım tabanlı çözümler sunan BİTES, Savunma 
Sanayii Başkanlığının yürüttüğü program kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirdiği 
artırılmış gerçeklik ürünüyle uluslararası simülasyon endüstrisinin önde gelen yayınlarından MS&T-
Military Simulation&Training (Askeri Simülasyon&Eğitim) Dergisi’nin “üstün yenilikçi ürün” listesine adını 
yazdırdı.

Araştırmalar, 2020 yılında artırılmış gerçeklik teknolojisiyle geliştirilen sistem ve uygulamaların pazar 
büyüklüğünün 120 milyar dolara yaklaşacağını ortaya koyuyor.

İleri teknoloji ihracatının ülke ekonomilerine sağladığı katkı göz önüne alındığında, bir Türk şirketinin 
artırılmış gerçeklik tabanlı ürününün küresel ölçekte görünürlüğünün artması ve bu tür bir kategoride 
aday listesine alınması uluslararası pazarlara açılma anlamında olumlu değerlendiriliyor.

Donanma için geliştirildi en iyiler arasına girdi

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

DELİ DÜĞÜNÜ...

ABD eski başkanı Obama 
Nijerya, Almanya başkanı 
Merkel Doğu Alman, ABD 
yeni başkanı Trump Alman, 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
Gürcistan kökenli.

Ne var şimdi bunda demeyin, 
Var ki yazıyoruz, kafadan mı 
sallıyoruz.

Emperyalist güçler daha önce 
ülkemizde sağ sol ayrımcılığıyla 
kardeşi kardeşe öldürtüp 12 
Eylül ihtilaliyle yüreğimizde 
derin yaralar açtı!

Şimdi de; Alevi Sünni, Türk Kürt 
ayrımcı kışkırtmayla cehaleti 
kaşıyıp ülkeyi parçalamaya 
çalışıyorlar!
 
Hedef; ekonomik yönden 
zayıf Müslüman ülkelerin 
zafiyetinden istifade edip; 
Irak, Libya, Suriye, Afganistan 
ülkelerine yapılanı yapmak!

Bunun baş sebebi güçsüz 
ekonomiyle birlikte eğitimin 
yetersiz (cehaletin) olması... 
Cumhurbaşkanı Sayın 
Erdoğan’da daha önce, “O kadar 
üniversite açtık neden ilk 500’e 
giremiyoruz ’la” bunun sinyalini 
vermişti!

Peki, neden hala; yok o Kürt, yok 
bu Alevi, yok şu Sünni, yok öteki 
Laz, yok öbürü Çerkez, Ermeni, 
Süryani, Ezidi vs.

Demez olasıca diyelim ki dediniz 
bunu ve bunlar çekip gitti, peki 
kim kalır ülkede? Hiç kimse!

Yahu bilinmez mi ki kurtuluş 
savaşını Başkomutan Atatürk 
bu birlik ve beraberlikle kazandı, 
ülke öyle kurtuldu...

Üstelik bu sade bizde değil, 
tüm dünya ülkeleri bu birlik ve 
beraberlik içinde tek bayrak 
altında toplanıp güçlü ülkelerini 
kurdu... Ama her ne hikmetse 
sadece Müslüman ülkeleri 
vahşi kapitalizmin böl parçala 
oyununa alet olup, bırakın 
gelişmeyi hep yerinde sayıyor!

Geçen gün güzelim İzmir’de iki 
sakallı yobaz “Noel Hristiyan 
bayramıdır, kutlamayalım” diye 
bildiri dağıtırken onlara engel 
olan kadınımızın yaptığını 
yapmak refahımızın önünü 
açmaya bir nebze olsun yeterli 
gayretti!

Bu yüzden iktidar ve muhalefet 
atışmayı bırakıp birlik ve 
beraberlik içinde cehalete-
bilgisizliğe engel olmalı, yoksa 
“sinyalizasyon, olmazsa olmaz 
değil” olur ki, akıllı düşünene 
kadar deli düğünü yapmış olur.

Yapmasın!..

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com
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DÜNYA

ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan 
DEAŞ’ı ortadan kaldıracak

ABD Başkanı Trump, “DEAŞ’ı ortadan kaldırmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok iyi konuşmalar 
gerçekleştirdim. O ve diğerleri bunu yapacak. Çünkü biz onların bölgesindeyiz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, askerlerini Irak’tan çekme planlarının olmadığını belirtti. Trump, sürpriz 
bir ziyaretle Irak’ın batısındaki Enbar Vilayeti’nde yer alan Aynü’l Esed Askeri Üssü’nü ziyaret etti. Irak’ta 
bulunma sebebine ilişkin burada açıklamalar yapan Trump, “Buraya gelip askerlerimizi ziyaret etmek ve 
saygılarımı iletmek istedim.” dedi. Irak’ta ABD ordusuna bağlı üst düzey askerlerle görüşen Trump’ın Irak 
Başbakanı Adil Abdul-Mahdi’yle bir araya gelmediği bildirildi. Trump, üsteki ABD askerleriyle görüşmesi 
sırasında yaptığı açıklamada, “Irak’tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye’de bir şeyler 
yapmak istersek Irak’ı üs olarak kullanırız.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Suriye konusuna da değinen Trump, kendisinden Suriye’den çekilmek için ek süre 
istendiğini fakat bunu kabul etmediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “DEAŞ’ı ortadan 
kaldırmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok iyi konuşmalar gerçekleştirdim. O ve diğerleri 
bunu yapacak. Çünkü biz onların bölgesindeyiz. Fakat yükü ve maliyeti bunların taşıması gerekir, fakat 
yapmıyorlar. ABD dünyaya polislik yapmaya devam edemez.” “Suriye’de Erdoğan DEAŞ’tan ne geriye 
kaldıysa bitirmek istiyor” ifadelerine yer veren Trump, “Suudi Arabistan da geldi ve bunun ekonomik 
olarak bedelini ödeyeceklerini söyledi.” ifadesine yer verdi. Trump, eşi Melania Trump ile Irak’ın Enbar 
vilayetindeki Aynü’l Esed Askeri Üssü’ne gelerek, burada bulunan ABD’li askerler ile bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Trump, Irak’a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette ülkenin batısındaki ABD askerleri dışında 
hiçbir Iraklı yetkiliyle görüşmedi.
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DÜNYA

Fransa’daki gösteriler nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı

Fransa’da 17 Kasım’da başlayan sarı yeleklilerin gösterilerinin 43 bin kişinin işsiz kalmasına neden 
olduğu bildirildi.

Fransa Ekonomi Bakanlığının verilerine göre, sarı yeleklilerin 
eylemlerinin başlamasından bu yana şirketlerin uğradığı 
zararlar nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı.

İşsiz kalan bu kişilerin devlete maliyetinin en az 28 
milyon avro olduğu belirtildi.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı 
Agnes Pannier-Runacher, yaptığı açıklamada, 
gösterilerinin ticarette yüzde 25 ciro kaybına neden 
olduğunu vurguladı.

Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyinden (CNCC) 
yaklaşık 10 gün önce yapılan yazılı açıklamada, 
eylemlerin başlamasından bu yana alışveriş 
merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş 
yaşandığı belirtilmişti.

Açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu 
ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı 
zararın 2 milyar avro olduğu kaydedilmişti.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların 
kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım’da başlayan 
ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana 
dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son 
yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar 
nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan 
göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik 
koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından 
ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak 
yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını 
istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını 
kaybederken 4 bin 500’den fazla kişi gözaltına 
alındı, binden fazla kişi yaralandı.
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EKONOMİ

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nükleer anlaşma ve 
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları konusunda 
kesin bir duruşa sahip olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud 
Vaizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
nükleer anlaşma ve ABD’nin İran’a yönelik 
yaptırımları konusunda kesin bir duruşa sahip 
olduğunu söyledi.

Vaizi, başkent Tahran’da yapılan Bakanlar Kurulu 
toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin son Ankara 
ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani liderliğindeki hükümetlerin komşu 
ülkelerle yakın ilişki geliştirme siyaseti 
yürüttüğünü belirten Vaizi, Türkiye’nin de iyi 
ilişkiler kurmak istedikleri komşu ülkelerden biri 
olduğunu ve geride kalan 5 sene içinde iki taraf 
arasında cumhurbaşkanları ve bakanlardan oluşan 
5 komisyon oluşturulduğunu aktardı.

Ankara ve Tahran’da yapılan Türkiye-İran Yüksek 
Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantılarında ekonomik, 
siyasi, bölgesel ve küresel konuları ele alma 
fırsatı bulduklarına ve Ruhani’nin 4 Kasım’daki 
ABD’nin ikinci paket yaptırımları sonrası ilk 
yurt dışı ziyaretini yine bu kapsamda Ankara’ya 
gerçekleştirdiğine işaret eden Vaizi, bu temaslar 
kapsamında bankacılık, ekonomi ve ticari 
konularda çok iyi anlaşmalar sağlandığını kaydetti.

ABD yaptırımları ve nükleer anlaşma ile ilgili 
konulara da değinen Vaizi, “Sayın Erdoğan ve 
Türkiye hükümeti, hem nükleer anlaşmanın 
korunması hem de yaptırımların kınanması 
noktasında kesin bir tutuma sahipti.” ifadelerini 
kullandı.

Ruhani’nin son Ankara ziyaretine İranlı iş 
adamlarının da eşlik ettiğini hatırlatan Vaizi, 
yapılan anlaşmaların ticari iş birliğinin gelişmesi 
için yeni bir atmosfer oluşturması temennisinde 
bulundu. 

‘Erdoğan İran’a yaptırımlar konusunda
kesin bir duruşa sahip’
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DIŞ HABERLER

iresun’un Güce ilçesinde yaşayan 84 
yaşındaki Ahmet Ali Demirel, gazete 
okuyabilmek için her gün yaklaşık 8 
kilometrelik yolu yaya olarak katediyor.

Okumayı çok seven 6 çocuk ve 32 torun 
sahibi Demirel’in, Giyimli Mahallesi’ndeki 
evi ile ilçe merkezindeki gazete bayi 
arasında yaklaşık 4 kilometre mesafe 
bulunuyor.

Her gün öğle saatlerinde evinden çıkan 
Ahmet Ali Demirel, yolu 1,5 saatte yürüyerek 
ilçe merkezine ulaşıyor. Tek olan gazete 
bayisindeki gazeteleri inceleyen Demirel, 
akşamüstü yine yürüyerek evine dönüyor.

Çocukluğu ve gençliğinde Türkiye ile 
dünyadaki gelişmeleri sadece gazetelerden 
takip ettiklerini söyledi.
Önce radyo, ardından televizyonun çıktığını 
ancak gazetelerden hiç vazgeçmediğini 
dile getiren Demirel, “Okumayı çok 
seviyorum ve bu nedenle gazete okuma 
alışkanlığımdan teknolojik gelişmelere 
rağmen vazgeçmedim. Yurt içi ve dışındaki 
gelişmeleri her gün yazılı basından takip 
ediyorum.” dedi.

Ahmet Ali Demirel, Güce’de tek gazete 
bayi bulunduğunu ve buraya ulaşmak için 
4 kilometre olan zorlu yolu katettiğini 
belirterek, “Düzenli olarak kent merkezine 
gazete okumak için gidiyorum.

Keşfedilmeyi bekleyen bakir güzellikleri ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerine huzur vadeden 
Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Giresun’un Güce ilçesinde yaşayan 6 çocuk, 32 torun sahibi 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel, 
ilerlemiş yaşına rağmen her gün gazete okumak için evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ilçe 
merkezine yürüyor.
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Dik, yokuş, engebeli ve zorlu coğrafyadaki yolu büyük bir aşkla katediyorum. Gidiş 
dönüş yaklaşık 8 kilometrelik yolu yürüyorum.” diye konuştu. 

Zaman zaman geçen araçların kendisini ilçe merkezine kadar götürmek istediklerini 
ancak yürüme alışkanlığından vazgeçmemek adına bu teklifleri geri çevirdiğini ifade eden 
Demirel, yalnızca çok kar yağdığı dönemlerde ilçe merkezine gidemediğini anlattı.

Ahmet Ali Demirel, hiç yorgunluk hissetmediğini, gazetelere ulaşma heyecanının kendisini ayakta 
tuttuğunu kaydetti.

“Okumanın faydalarını anlatıyor”

Ahmet Ali Demirel’in oğlu Hüseyin Demirel ise babasının okuma alışkanlığı dolayısıyla Güce’de 
çok sevildiğini ve takdir edildiğini söyledi.

Babasının herkese çok okumaları yönünde öğütler verdiğini ifade eden Demirel, “Her gün gazete 
okumak için babam kent merkezine geliyor. Evde de sürekli kitap okuyor. Bize ve herkese okuma 
alışkanlığı edinmelerini tavsiye ediyor. Okumanın faydalarını anlatıyor. Örnek teşkil etmeye 
çalışıyor.” şeklinde konuştu.
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ALAŞ BAYRAĞI ALTINDA

Her ulusun tarihinde çok önemli 
çıkışlar ve yükselişler vardır.
Üzerinde yaşadığımız vatan 
toprağı üzerinde ulusumuzun 
yeniden dirilişini ve tarihe damga 
vurarak varoluş savaşını kazanışını 
belirleyen Kurtuluş Savaşı bunlar 
biridir.

Türkler kendi yaşadıkları 
coğrafyalarında  çok sayıda destan 
yazmışlardır ama Türk dünyası 
içindeki kopukluk ve aymazlık 
bunları öğrenmemizi engelliyor.
Napoleon Bonaparte  tarih için “ 
onaylanmış masal” demişti.
Bu söze  karşı çıkanlar çoktur ama 
doğruluğunu ancak tarih bilinci 
olanlar bilir.

Dünyadaki bağımsız Türk 
Cumhuriyetlerinin tarihinde 
neler oldu, atalarımızın yurdunda 
yaşayanlar neler çektiler?

Türkiye’de 1955 yılında 
ortaokula başlamış ve yıllarca 
tarih okutulmuş birisi olarak bu 
konularda tek cümle karşıma 
çıkmadı. Biz Orta Asya’da yaşayan 
kardeşlerimizi yok saydık.
Diyelim ki bir zamanlar Sovyetler 
Birliği baskısı vardı ve  ülkenin 
güvenliği açısından özen 
göstermek zorunda kalmıştık.

Kazakistan Cumhuriyeti’nin 
bağımsızlığının 27.yılındayız.
Bu geçen süre içinde tarih 
kitaplarımıza Kazak ulusunun 
bağımsızlık ve var olma savaşı ile 
ilgili neler eklendi?

Bir Lezzet Mülazımoğlu 
çıkacak. Köktuğ Kazak Kültür 
Derneğini kuracak. Bu dernek 
Milli Kütüphane salonunda bir  
belgesel izletecek ve biz de bilgi 
sahibi olacağız.

Lezzet Mülazımoğlu ve  
Kazakistan Büyükelçisi Abzal 
Saparbakuly için bu çok büyük bir 
başarı ve onurdur.
Bizim için nedir?
Elbette çok teşekkür edeceğiz  
ve “iyi ki varsınız” diyeceğiz ama 
biraz da utanmamız gerekmez 
mi? Buradaki “ biraz” kelimesini 
nezaketen kullandım…

Köktuğ derneği ile ilgili ilk 
yazımda  “dernek kuruluşunda 
bizlerden de birileri olmalıydı” 
derken işte tam bunları anlatmak 
istemiştim.

Lezzzet Mülazımoğlu yani gelin 
hanımın yolladığı çağrı ile ALAŞ  
konusunda bilgilendim.
Kendisine ayrıca teşekkürlerimi 
sunuyorum.

20 Aralık 2018 ‘de  Ankara Milli 
Kütüphane salonunda  Köktuğ 
Derneğinin düzenlediği “ ALAŞ 
BAYRAĞI ALTINDA”   adlı belgesel 
filmim gösterimi  vardı.

İç
im
izd

en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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Prof. Dr.Hülya  Çengel Gündoğdu gösterim öncesinde bir konuşma yaptı.
Bu konuşma tarihe geçecek nitelikte olduğu için  buraya alıyorum:

KAZAK TOPRAKLARININ SESİ: ALAŞ...

“Alaş Bayrağı Altında” Belgeseli, kalbi, Türk Dünyası için çarpan yüreklerde derin izler bırakıp geçti. Ulu 
Bozkır’ın ulu aydınları, Alihan Bökeyhan, Ahmet Baytursın, Mağjan Jumabay, Mirjakıp Duvlatulı, Mustafa 
Şokay ve diğerlerinin kısa ve bahtsız ömür yolunda bıraktıkları en büyük iz, Kazakistan ile birlikte bütün 
Türk Dünyası’nda yarattıkları millî şuurdur. Bu duygu, özellikle manevî diriliş sürecinde her türlü değerin 
üstündedir.

Belgeseli izlerken yüreği yanmayan, kalbi yerinden kımıldamayan, gözleri dolmayan Kazak/Türk evlâdı var 
mıdır acaba!... Batı’nın Haçlı Seferleri ve Sovyet Dünyasının sömürge ruhunu taşımasının bir sonucu olarak 
Anadolu ve Türkistan’da eş zamanlı cereyan eden Milli Mücadele yıllarında Mehmet Âkif’e, Mehmet Emin 
(Yurdakul)’a, Mirjakıp’a, Abduhalık Uygur’a, Çolpan’a Uyan, Oyan, Oyğan şiirlerini yazdıran aynı ruh değil 
miydi!.. Namık Kemâl’in Silistre piyesinde vatan mücadelesi karşısında ruh hâlini anlatan “ne düşünsem 
karşıma kanlı kefeniyle vatan çıkıyor” sözü, Alaş aydınlarını da hatırlatmıyor mu!...

Alaş aydınları, modern bağımsız Kazakistan ile birlikte kendi bayraklarını geleceğe taşıyacak olan yeni 
aydınlar da yarattı: Mambet Koygeldi, Tursın Jurtpay, Sultan Han Jussip, Dihan Kamzabekulı Ağayları 
hayranlıkla ve gururla izlerken Alaş’ın alıstağı bavırlardı/uzaktaki kardeşleri biraraya getiren bir millî ruh 
olduğunu da zihnimde seslendiriyordum. Ben, ağaylarımızı Alaş sayesinde tanımıştım...

Toplantıya destek olan, şahsıma konuşma fırsatı veren Kazakistan Cumhuriyeti’nin mütevazı ve nazik 
Büyükelçisi Abzal Saparbekulı Mırza’ya; ayrıca Köktuğ Kazak Kültür Derneği’nin zarif, samimi ve yürekli 
hanımları İlge Karagöz ile Lazzat Mulazımoğlu’na sonsuz minnet ve teşekkürler...
                                                                   
Kazak ulusunun bu yaşadıklarını tüm halkımızın bilmesi gerekmez mi?

Kazakistan ile ilgili yazılarımdan oluşan 218 sayfalık kitabım çıktı ve tükendi.

Yazılarımın çoğunda Türkiye ve Kazakistan halkının kaynaşması ve birbirlerini yakından tanımaları 
konularını işledim.

Türkler için uyuma zamanı değildir… Bilmem anlatabiliyor muyum?
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Nevin BALTA
Gazeteci - Yazar

Tarihin Akışını Değiştiren Türk Dünyası’nın Aksakalı: 
                        Nazarbayev ve Astana Süreci 

Aksakal sözü, Kazak, Kırgız, Özbek, 
Türkmen, Uygur lehçelerinde 
sadece yaşlı kimseler için değil, 
akil adamlar, eşraftan kişiler, sözü 
dinlenen kişiler için, bazen de baş 
yöneticiler için kullanılan bir terimdir.

Kazakistan Devlet Başkanı 
Nazarbayev, uluslararası ilişkilerde 
izlediği denge politikalarıyla, 
nükleer silahsızlanma konusunda 
gerçekleştirdiği uygulamalarla ve 
dünya barışına yaptığı katkılarla 
küresel çapta saygınlık kazanmış, 
kördüğüm olmuş gelişmeler 
konusunda görüşü sorulan, sözü 
dinlenen bir bilge devlet adamı ve 
yaptığı yerinde müdahalerle tarihin 
akışına yön verebilen bir küresel 
liderdir. 1991’de bağımsızlığını 
kazanan Kazakistan’ı, 26 yıl gibi çok 
kısa bir zaman diliminde ekonomi 
ve siyaset alanında, uluslararası 
ilişkilerde gerçekleştirdiği 
olağanüstü başarılarla bir “dünya 
markası”, genç başkent Astana’yı 
“Barışın Başkenti” yapmayı başaran 
Nursultan Nazarbayev, bugün, 
küresel çapta saygı gören “Tarihin 
akışını değiştiren bilge lider” olarak 
saygıyla anılmayı hak etmektedir.

ABD’nin Suriye’den  askerlerini 
çekme kararı, Nazarvayaev’in 
“arabulucu” ve “sorun” çözücü” 
liderliği ile başlatılan “Astana 
Süreci”nin ve “Astana Mutabakatı”nın 
başarısından kaynaklanmaktadır. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip 
Erdoğan’ın “Astana Süreci” ve 
“Menbiç Mutabakatı”ndaki 
çabalarını da göz ardı etmemek 
gerekir. Türkiye’nin “Fırat Kalkanı 
Oprerasyonu” sonrası  “Astana Süreci” 
ve “Zeytin Dalı Oprerasyonu” sonucu 
“Menbiç Mutabakatı” bu başarıların 
sonucunda gerçekleşmiştir. 

YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde 
hâkimiyet kurmasını engellemek 
isteyen Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna 
bir operasyon yapma kararlılığı, 
ABD’nin “müttefiki” Türkiye’yi 
kaybetmek istememesi nedeniyle 
Suriye’den çekilme kararı almasına 
yol açmıştır. Nitekim ABD’nin 
Suriye’den çekilme kararının, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD 
Başkanı Donald Trump arasında 
yapılan telefon görüşmesinden 
birkaç gün sonra açıklanması 
ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
diplomatik başarısının sonucudur. 

Bugün Suriye’de, Afganistan, 
Irak, Libya, Mısır, Ürdün, Filistin 
enerji kaynaklarına ve sahip olan 
ve enerji koridorlarını kontrolü 
altına almayı başaran küresel ve 
bölgesel güçlerin gemlenemez 
ihtirasları uğruna, milyonlarca 
insan sürgünlere, terör saldırılarına 
ve hava bombardımanlarına 
maruz kalıyor. 2015’ten bu yana iç 
savaşın sürdüğü Yemen’de her gün 
yaklaşık 130 çocuğun ölmektedir. 
Bölgemizde yaşanan ve milyonlarca 
masum insanın yaşamına son veren 
felaketler, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin çerçevesini çizdiği 
“her dil ve dinden” insanın yaşam 
hakkı ile ilgili evrensel mutabakatın 
söz konusu ettiği “insani değerler” 
tanımının yetersiz kaldığını 
gösteriyor. Türkmen, Arap, Kürt, 
Filistinli, Suriyeli, Iraklı, Lübnanlı, 
Yemenli, Libyalı, Mısırlı, Ürdünlü, 
Afganistanlı, Pakistanlı, Arabistanlı, 
Afrikalı kısaca “Sünni veya Şii” 
yani Müslüman halklar katliamlar 
ve savaşlarla birlikte yaşıyor.
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Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında, Büyük 
Ortadoğu Projesi’ni (BOP) hayata geçiren ABD, 1991 
yılında I. Körfez Savaşı ve ardından 2003 Irak’ın 
işgali ile “Küresel Lider”liğe giden yoldaki engelleri 
ortadan kaldırmak suretiyle Ortadoğu’nun enerji 
kaynaklarını kontrolü altına almaya başlamıştır. 
Kuzey Afrika’da Çin’e alternatif bir üretim merkezi 
oluşturma ve Akdeniz’i bir ABD gölüne dönüştürerek 
yeni bir dünya düzeni kurma kararlılığındaki ABD, 
PYD/YPG ve PKK terör örgütlerine silah desteğini 
sürdürerek Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru 
oluşuturmuştur. Bölge ülkelerinin Akdeniz ile 
bağlantısını koparmak üzere planladığı terör 
eylemleri ve 20 yayın askeri üssü ile ABD’nin, 
Ortadoğu’yu eski arka bahçesi olarak gören İngiltere 
ile Fransa’yı bölgeden uzak tutmak istemektedir. Bu 
nedenle NATO üyesi olan bu ülkeler ile ABD arasında, 
zaman zaman çok ciddi sürtüşmeler yaşanmaktadır. 
 

Büyük Ortadoğu Projesi’ni Afrika’yı da kapsayacak 
şekilde genişleten ABD, Fransa’nın kontrolünde 
olan bölgelerde, özellikle Lübnan’da, Fransa 
askerlerine yönelik eylemlerin arkasında yer 
almıştı. Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşın’da 
İngilizlerle anlaşan Fransızlar “Klikya Bölgesi” 
ve Suriye’nin hâkimiyetini devralmışlardı. 
Nitekim Suriye iç savaşı sırasında Fransa ile ABD 
arasında, Suriye’nin enerji kaynaklarını paylaşma 
konusunda da bombalı mesajlaşmalar yaşanmıştı.

 
Nursultan Nazarbayev’in ne ölçüde bir “küresel 
aktör” ve bir “bilge lider” olduğunu, dolayısıyla 
tarihin akışını nasıl yönlendirebildiğini görebilmek 
açısından, değişik nedenlerle kopma noktasına 
gelen Türkiye-Rusya ve Fransa-Rusya ilişkilerinin 
normalleştirilmesi sürecinde oynadığı rolü 
küçümsememek gerekir. Ortadoğu’da yaşanmakta 
olan “küresel vekâlet savaşlarını” durdurmak amacıyla 
“Astana Süreci”nin gerçek mimarınının insanlık 
tarihine yaptığı katkıları elbete ki tarih kaydedecektir. 
 

Kazak şairi Mağcan Cumabayev, Kurtuluş Savaşı’nın 
en ateşli günlerinde, Anadolu’daki kardeşlerine 
“UZAKTAKİ KARDEŞİME” diye seslenmişti. Kurtuluş 
Savaşı’nda yalnız olmadığımızı, bize binlerce 
kilometre ötelerden “kardeşim” diye seslenen 
Mağcan Ata’yı nasıl unutmuyorsak, Nursultan 
Nazarbayev’in ülkemizin çok kritik bir sürecinde 
el uzatmasını da hiçbir zaman unutmayacağız.

İÇİMİZDEN
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Denizli’de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan 
fosili bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yapılan yüzey araştırmalarında 2 milyon ila 9 milyon yıl öncesine 
ait; aralarında gergedan, zürafa, at ve tilkinin de bulunduğu farklı 14 tür hayvan fosili tespit edildi.

Denizli’de yürütülen yüzey araştırmalarında 2 ila 9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 14 farklı 
hayvan türüne ait fosil bulundu. Bilim adamları, gelecek yıl 65 milyon önce yaşayan dinozorlara ait izleri 
araştıracak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Ankara Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), 
Paris Doğa Tarihi Müzesi ve Çin Paleontoloji Enstitüsünden paleoantropolog, paleontolog ve jeologların 
da içinde bulunduğu 14 kişilik akademisyen ekip, Denizli’de geçen yıl başladıkları yüzey araştırmalarına 
devam ediyor.

Araştırmalarda farklı bölgelerde 2 ila 9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 14 farklı hayvana ait fosil 
bulundu.

Doktor Öğretim Üyesi Aytek yaptığı açıklamada, üç kıtanın birleşme noktasında yer alan Anadolu’nun 
tarih boyunca yaşamış birçok insan ve hayvanın fosilini barındırdığını söyledi.
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2002 yılında ekip üyelerinden Prof. Dr. Cihat Alçiçek tarafından Türkiye’nin ilk homo erectus fosilinin 
Denizli’de bulunduğunu hatırlatan Aytek, “Fosilin en az 1,2 milyon yıl önce yaşamış bir insana ait olduğu 
ortaya konulmuştu. Bunun üzerine çalışmalarımızı Denizli’de yoğunlaştırdık. Çalışmalara da geçen 
yıl başladık. Bu sene çok verimli bir dönem geçirdik. Denizli’de 14 farklı hayvana ait fosil kalıntılarına 
rastladık. Bölgenin tarihini ortaya çıkaracak çok önemli hayvan fosilleri bulduk.” dedi.

Bu fosillerin iki farklı zaman diliminde değerlendirilebileceğine işaret eden Aytek, birincisinin, “miyosen” 
olarak adlandırılan ve yaklaşık 23 milyon yıl önce başlayıp 5 milyon yıl önce sona eren dönem olduğuna 
işaret etti.

Miyosen döneme ait fosilleri Denizli’nin Çal, Tavas ve Beyağaç ilçelerinde bulduklarını anlatan Aytek, şöyle 
devam etti:

“Bunlar, boyunları günümüz formlarından daha kısa ama daha kütleli iki farklı zürafa, günümüz formlarına 
benzeyen iki farklı gergedan, küçük iki farklı at, biri günümüz formlarından daha iri olmak üzere iki farklı 
sırtlan, yine günümüz formlarından çok değişik olan, günümüzde yaşayan su aygırlarına morfolojik olarak 
benzeyen bir fil fosili bulduk. Bunun dışında boynuzlugillerden üç hayvan fosili bulduk. Bunların ikisinin tür 
tanımını yaptık, günümüz antiloplarına benziyorlar, üçüncüsünü de yakın zamanda yapacağız. Bu fosillerin 
yaşam dönemlerine bakarsak 9 ila 7 milyon yıl önce yaşadıklarını görüyoruz.”

İkinci zaman diliminin ise insanların da yeryüzünde dolaşmaya başladığı, “pleyistosen” dönem olduğunu 
dile getiren Aytek, Çameli ilçesinde yine Cihat hocamızın bulduğu bir lokalde yaptığımız çalışmalarda bir at 
ve bir de tilkiye ait fosil tespit ettiklerini anımsattı.

Fosillerin Batı Anadolu’da bu döneme ait daha önce kaydı olmayan bu türler olduğuna dikkati çeken 
Aytek, “Özellikle tilki fosili Anadolu’da bulunmuş en eski tilki fosillerinden biri olması açısından büyük 
önem taşıyor. Bu fosillerin de tarihlerine baktığımız zaman yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşamış hayvanlar 
olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.

Dinozorların yaşam izleri

Aytek, buldukları fosillerle ilgili çalışmaların Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesinden paleontolog Dr. 
Öğr. Üyesi Serdar Mayda’nın önderliğinde yayına hazırlandığını dile getirdi.

Bu fosilleri bilim dünyasına kazandırmayı planladıklarını anlatan Aytek, “Çalışmalarımıza 2019 yılı 
içerisinde daha detaylı olarak devam edeceğiz. Zaman dilimimizi de uzatıyoruz. Bakanlığa, 2019 yılı için 
65 milyon yıl öncesine kadar giden zaman dilimini içeren bir başvuru yaptık. Son 65 milyon yıllık süreçteki 
bütün tortulları gezmeyi planlıyoruz. 65 milyon yıl dediğimiz tarih, aynı zamanda dinozorların da yaklaşık 
olarak dünya üzerinden silindikleri tarih. Dolayısıyla 2019 yılı yüzey araştırmasında dinozorlara ait izleri 
de Denizli’de araştıracağız. Dinozorların yaşamlarına ait izleri de dönemsel bazda arayacağız.” ifadelerini 
kullandı.

PAÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Cihat Alçiçek ise 2002 yılında bulduğu Türkiye’nin ilk 
insan kafatası fosilinin ulusal ve uluslararası camiada büyük yankı uyandırdığını kaydetti.

Geçen yıl başlatılan yüzey araştırmalarında yeni fosillerin bulunduğunu aktaran Alçiçek, “Umarım 
bu çalışmalarla Anadolu’da insan yerleşiminin tarihçesiyle ilişkili yeni bulgular elde edebiliriz diye 
düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.
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‘KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli’

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Doğan, “ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması enflasyonla mücadeleye verilen 
desteği artıracaktır.” dedi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılmasının enflasyonla 
mücadeleye verilen desteği artıracağını belirtti.

Doğan, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasında, alınan kararın ekonomiye dinamizm 
katacağını belirtti.

2019 yılının enflasyonla topyekun mücadele yılı olacağını belirten Doğan, “2018 yılında Türkiye, ekonomik alanda yaşanan 
sıkıntıları aşma adına çok önemli kararlar aldı ve bu kararları istikrarlı bir şekilde sürdürdü. 2019’da Türkiye ekonomisi adına 
altı çizilecek unsurlar enflasyonla mücadele, tasarruf, istihdam, ihracat ve daha çok üretim olacaktır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Doğan, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına bugüne kadar 2 bin 500 firma katıldığını belirterek, ÖTV ve KDV 
indirimlerinin 3 ay uzatılmasının enflasyonla yürütülen mücadeleye verilen desteği artıracağını vurguladı.

2019’dan iş dünyasının büyük umutlar beslediğinin altını çizen Doğan, “Türkiye ekonomisi, siyasetteki dirayetli duruş ve sağlam 
ekonomik alt yapısıyla zorlukları aşmasını bildi. 2019’da çok daha fazla çalışmalı, daha çok üretmeli, ihracat rakamlarını 
artırmalıyız. Bütün bunlar beraberinde istihdamı da artıracaktır. En büyük isteğimiz, Türkiye’nin milli üretime verdiği önemi 
artırarak devam ettirmesidir. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na TÜMSİAD olarak ilk günden beri destek olduk ve 
tüm paydaşlarımızla, üye şirketlerimizle olmaya da devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele milli bir mücadeledir ve mücadele 
mutlak suretle kazanılacaktır.” ifadelerini kullandı.

“İndiriminin uzatılmasını olumlu karşılıyoruz”

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da indirimin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını 
belirterek, “Düğün sezonunun açılmaya başladığı bir dilimde, satışlarımızda en az yüzde 20’lik bir artış sağlayacaktır. Ancak 
maliyetlerimizde yüzde 70’lere varan bir artış söz konusu. Talebimiz KDV indiriminin en azından 2019 yılı boyunca devam 
etmesidir. KDV indiriminin devam etmesi, hem sektörümüzün en büyük problemi olan kayıt dışılığın önüne geçiyor hem de 
pazardaki canlanma sayesinde istihdamı da artıyor. İhracat kısmında 2018 yılında başarılı bir yıl geçirdik. 2018 yılında 3 milyarın 
üzerinde bir ihracat yaptığımızı düşünüyoruz. 2019 yılında da hedefimiz, 3,7 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirebilmek ve 
ihracattaki başarımızı, KDV indirimleriyle iç piyasaya da yansıtabilmek.” değerlendirmesinde bulundu.
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Kararname ile idari ve mali özerkliğe sahip, 
özel bütçeli bir kurum olarak kurulan TUA’nın 
öncelikli görevleri arasında Milli Uzay 
Programı’nın hazırlanması ve takibi, havacılık 
ve uzay alanındaki orta ve uzun vadeli 
stratejilerin belirlenmesi, uluslararası kuruluşlar 
nezdinde temsil ve koordinasyon ile uzaya 
yönelik araştırma geliştirme (ArGe) projelerinin 
hazırlanması ve desteklenmesi yer almaktadır.

Uzay alanında, özellikle son dönemde sivil 
ticari kuruluşların faaliyetleri, Mars başta olmak 
üzere gök cisimlerine araştırma robotları ve 
uzay araçlarının gönderilmesi gibi teknolojik 
gelişmeler kamuoyu gündemine daha sık şekilde 
gelmektedir. Uzayın, hem gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler hem de ticari kuruluşlar için yeni 
bir rekabet sahası olduğunu iddia etmek 
mümkündür. TUA’nın bu ortam koşullarında 

önemi ve sorumluluğu daha da artmaktadır.
TUA’ya ve bu kuruma neden ihtiyaç olduğuna dair 
değerlendirmelere geçmeden önce uzayın askeri, 
ticari ve bilimsel amaçlarla kullanımını özetlemek 
yerinde olacaktır.

Uzay teknolojilerinin gelişmesinde, Soğuk Savaş’ın 
iki süper gücü ABD ve Sovyetler Birliği’nin (SSCB) 
rekabetinin itici güç olduğunu iddia etmek yanlış 
olmayacaktır. 1957 yılında SSCB’nin Sputnik 1 adlı 
uyduyu dünyanın yörüngesine yerleştirmesiyle 
başlayan ve “uzay yarışı” olarak adlandırılan süreç 
boyunca her iki ülke de uzay teknolojilerine 
yönelik büyük yatırımlar yaptılar, çok sayıda proje 
gerçekleştirdiler. Kısa süre içinde uzaya insanlı 
uçuş gerçekleştirildi, çok çeşitli görevlere yönelik 
tasarlanmış uydular üretildi, Ay’a ayak basıldı, dış 
uzaya ve diğer gezegenlere bilimsel araştırma 
maksatlı olarak sondalar ve robotlar gönderildi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 Aralık günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 23 
numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kararname, en az 20 yıllık bir sürecin 
tamamlanmasını ve çok daha uzun, zorlu bir sürecin başlangıcını temsil etmesi bakımından 
büyük önem taşımaktadır. TUA’nın kuruluşu, özellikle konunun ilgilileri ve havacılık ve uzay 
sanayii sektörü tarafından uzun süredir takip edilen bir konuydu.

Uzay Ajansı ve Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki yeri

HABER ANALİZ
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Bu bilimsel ve teknolojik yarış doğrudan ve dolaylı olarak askeri bir rekabeti de içermiştir. Her iki nükleer 
süper güç, uzaya yönelik iddialı projelerle hasmına bir kabiliyet gösterisi yapmış; nükleer harp başlıklarını 
hedefe yönlendirme ve kendisine gelebilecek saldırıları önleme kapasitesini geliştirmiştir. Öte yandan 
uzaya yönelik projelerde geliştirilen teknolojiler süratle diğer askeri platform ve sistemlere uygulanmıştır. 
Bu döngünün bir sonucu olarak bugün gündelik hayatın vazgeçilmez parçası haline gelmiş pek çok araç ve 
teknoloji doğmuştur.

Uzay ortamından günümüzde, özellikle uydular aracılığı ile çok çeşitli amaçlar için faydalanılmaktadır. 
Bunları kabaca iletişim, yer gözlem, istihbarat ve erken ihbar, seyrüsefer ve bilimsel araştırma olarak 
gruplandırmak mümkündür.

Uzayın kullanım alanları

İletişim uyduları günümüzde askeri ve sivil haberleşmenin vazgeçilmez unsuru haline gelmiş 
bulunmaktadır. İletişim uyduları, bulundukları yörüngeden dolayı dünyadaki çok uzak noktalar arasında 
ses, görüntü ve veri aktarımını mümkün kılmaktadır. Bu tip uyduların büyük kısmını basitçe dünya 
yörüngesindeki röle istasyonları olarak tanımlamak mümkündür: Dünya üzerinde yayın yapan bir 
istasyonun sinyalini alıp güçlendirerek yine dünyaya doğru aktarırlar.

İletişim uydularının büyük kısmı, dünyadan yaklaşık 36 bin km mesafedeki, “yer eşzamanlı” 
(Geosynchronous-GEO) olarak adlandırılan bir yörünge kuşağında bulunurlar. 2018 Aralık ayı itibariyle 
bu yörüngede, büyük kısmı iletişim maksatlı olmak üzere 450’ye yakın aktif uydu bulunmaktadır. 
Dolayısıyla bu yörüngede görev yapacak iletişim uydularının yörünge konumları ile kullanacakları 
iletişim sistemlerinin frekans tahsislerinin koordinasyonu büyük önem taşımaktadır. Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union–ITU) bu koordinasyonu sağlamaktadır. 
Türkiye de Türksat adı altında iletişim uydusu ailesine sahiptir.

Bu ailenin yörüngeye başarıyla yerleşen ilk uydusu Türksat 1B 1994 yılında göreve başlamıştır. Onu 
1996’da Türksat 1C, 2001’de Türksat 2A, 2008’de Türksat 3A, 2014’te Türksat 4A ve 2015’te Türksat 
4B takip etmiştir. Türksat 1B 2006, Türksat 1C 2010 ve Türksat 2A 2016 yıllarında görev ömürlerini 
tamamlamışlardır. Halen üretimleri devam eden Türksat 5A uydusunun 2020, Türksat 5B uydusunun ise 
2021 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) bünyesindeki 
Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde (USET) üretilecek olan Türksat 6A haberleşme 
uydusunun 2020 yılında uzaya fırlatılması planlanmaktadır.
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Uydular, aynı iletişim görevlerinde olduğu gibi, bulundukları konum itibariyle dünya üzerindeki geniş 
alanları kapsayabildikleri için yer gözlem görevlerinde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, 
hassas elektrooptik kameralar ya da çeşitli algılayıcı sistemlerle donatılan uydulardan özellikle 
meteorolojik olayların takip ve ölçümünde, madencilik, okyanus ve deniz bilimleri, şehir planlama gibi 
çeşitli kamusal, ticari ve bilimsel uygulamalarda faydalanılmaktadır.

Yer gözlem alanında Türkiye’nin ilk uydusu, TÜBİTAK Uzay ile İngiliz Surrey Satellite Technology Limited 
(SSTL) ortaklığında geliştirilen BİLSAT’tır. Bu uyduda, Çoban ve Gezgin adlı, tasarımı ve üretimi TÜBİTAK 
Uzay tarafından geliştirilmiş iki görev yükü kullanılmıştır. BİLSAT uydusu 2003 yılında yörüngeye 
yerleştirilmiştir. Onu, tasarımı ve üretimi Türkiye’de, milli imkânlarla gerçekleştirilmiş ilk uydu olan 
RASAT takip etmiştir. Gerçek anlamda Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu olan RASAT, 2011 yılında 
yörüngeye yerleştirilmiştir. Halen, metre altı çözünürlüğe sahip İMECE adlı uydunun geliştirilmesine 
devam edilmektedir. İMECE’nin 2020 yılında göreve başlaması planlanmaktadır.

Yer gözlem uydularının bir türevi olarak da değerlendirilebilecek istihbarat uyduları, taşıdıkları hassas 
elektrooptik kameralarla, askeri ve stratejik istihbarat görevlerinde uzun zamandır kullanılmaktadır. 
Soğuk Savaş döneminde yalnızca süper güçlerin kullanımında olan bu tip uydular, teknolojideki 
gelişmelerin bir sonucu olarak günümüzde pek çok ülke tarafından kullanılmaktadır.

Sensör teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olarak istihbarat uyduları da yalnızca görüntü istihbaratı 
değil, aynı zamanda elektronik istihbarat, radar istihbaratı ve erken ihbar maksatlı olarak da 
geliştirilmeye başlamıştır. Bu tip uyduların görevleri arasında, düşman ülkelerin elektronik sistemlerinin 
çalışmasının takibi ve bunlar hakkında bilgi toplanması, uzun menzilli balistik füzelerin fırlatılmalarının 
erken tespiti ve bu füzelerin muhtemel hedeflerinin belirlenmesi, düşman stratejik üs ve tesislerinin ve 
buralardaki faaliyetlerin izlenmesi sıralanabilir.
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Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde iki adet istihbarat uydusuna sahiptir. TUSAŞ ve TÜBİTAK 
Uzay iş ortaklığı tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilerek üretilen Göktürk 2 2012; İtalyan-Fransız 
ortaklığında üretilen Göktürk 1 ise 2016 yılında göreve başlamıştır. Her ikisi de elektrooptik görüntü 
istihbaratı sistemleri ile donatılmış bu uydulara yakın zamanda, tasarım ve geliştirme faaliyetleri devam 
etmekte olan, ASELSAN tarafından geliştirilen bir radarla donatılacak Göktürk 3 katılacaktır.

Seyrüsefer, iletişimden sonra gündelik hayatta uzaydan en yaygın ve yoğun faydalanılan alan haline 
gelmiştir. ABD tarafından 1970’li yıllarda uzun menzilli balistik füzelerin hedeflerini tespit için 
geliştirilmesine başlanan küresel konumlama sistemi (Global Positioning System–GPS) kısa süre içinde 
önce askeri, 1980’lerden itibaren de sivil alanda kullanıma girerek hızla yaygınlaşmıştır.

Uydu destekli seyrüsefer sistemleri, alçak irtifadaki yer yörüngesindeki (Low Earth Orbit–LEO) uyduların, 
taşıdıkları atom saatleri vasıtasıyla yüksek hassasiyette hesapladıkları zaman ve konum bilgilerini dünyaya 
yayınlamaları ve yerdeki alıcıların bu sinyalleri işleyerek konumlarını belirlemeleri esasına dayanmaktadır. 
Günümüzde hassas güdümlü silah sistemlerinden cep telefonlarına, insansız araçlardan tapu-kadastroya 
kadar pek çok alanda kullanılmaktadırlar. ABD’ye ilaveten Rusya GLONASS, Avrupa Birliği GALILEO, Çin 
de Beidou isimli, küresel kapsama alanına sahip uydu destekli seyrüsefer sistemlerine sahiptir. Bunlara 
ilaveten Hindistan’ın IRNSS, Japonya’nın da QZSS isimli, bölgesel ölçekli sistemleri mevcuttur.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uydu destekli seyrüsefer sistemi ihtiyacına yönelik olarak gündemde 
Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (BKZS) projesi bulunmaktadır. Kısa süre önce açıklanan 
Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Planı kapsamında belirlenen hedefler arasında, BKZS projesinin 
fizibilitesine başlanması yer almaktadır.

Son yıllarda New Horizons sondasının Pluto’dan yakın çekim görüntüler elde etmesi, Curiosity robotunun 
Mars’a inmesi gibi gelişmeler ile uzayın bilimsel amaçlarla kullanımı kamuoyu gündeminde daha yoğun 
olarak yer almaya başlamıştır. Bu kapsamda, yalnızca dünya yörüngesindeki uydular değil, derin uzayda 
seyreden sondalar ya da diğer gök cisimlerine iniş yapıp ölçüm yapabilen robotlar da kullanılmaktadır. 
Bu araçların topladıkları bilgiler, başta astrofizik olmak üzere insanlığın çeşitli bilim dallarındaki bilgi 
birikiminin ve evrenin işleyişine dair kavrayışının artmasına imkan sağlamaktadır.

Teknolojideki gelişmelerin doğal bir sonucu olarak uzayın kullanımında, son yıllarda iki eğilimin öne 
çıktığını iddia etmek mümkündür. Bunlar, uzayın ticarileşmesi ve askerileşmesidir.
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SpaceX isimli sivil firmanın Falcon adlı yeniden kullanılabilir roketlerle yörüngeye uydu yerleştirmesi ve 
bir otomobilin uzaya fırlatılması ve son olarak Virgin Galactic firmasının uzay turizmine yönelik geliştirdiği 
uzay aracının test etmesi gibi gelişmelerle, sivil ticari firmaların uzay alanındaki artan faaliyetleri 
kamuoyu gündemine yansımıştır.

Özellikle uzaya erişim ve yörüngeye uydu yerleştirme gibi, oldukça pahalı operasyonlarda, teknolojideki 
gelişmelerin de yardımıyla sivil firmaların çözümler üretmesi, bu alanın kısıtlı sayıda ülkenin tekelinden 
çıkması sonucunu doğurmuştur. Böylelikle, hızla artan sayıda ülke, kurum ve kuruluş, çeşitli maksatlar 
geliştirdikleri uyduları yörüngeye, rekabetçi bir pazar ortamında görece düşük maliyetlerle yerleştirme 
imkânına erişmişlerdir. Yakın gelecekte daha da fazla sayıda ticari firmanın uydu fırlatma hizmeti 
sunmaya başlaması beklenmektedir.

Son yıllarda gündeme gelen bir diğer konu da asteroit madenciliğidir. Mars ile Jüpiter gezegenleri 
arasında bulunan asteroitlerden mineral ve gazların çıkarılarak Dünya’ya getirilmesi ve işlenerek 
kullanıma sokulması fikri uzun yıllardır mevcuttur. Uzaya erişim ve uzay aracı teknolojilerinin hızla 
gelişmesi ile birlikte bu tür operasyonların, kısa vadede olmasa bile uzun vadede mümkün olabileceği 
değerlendirilmektedir. Böylelikle, özellikle dünyada çok az bulunan ancak sanayide önemli kullanım 
alanları olan nadir element ve minerallere erişimin mümkün olacağı öngörülmektedir. Nitekim halen 
çeşitli ülkelerde kurulmuş olan 10 civarında özel şirket, münhasıran asteroit madenciliği alanında 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Ticari firmaların uzay faaliyetlerinin artmasıyla, bu konuda ulusal ve uluslararası hukuk ve mevzuat 
boyutunda bir dizi düzenlemenin gündeme gelmesi beklenmektedir.

Uzay Savaşları
Soğuk Savaş döneminde yoğun şekilde yaşanan uzayda askeri rekabet, giderek artan sayıda ülkenin 
uzaydan askeri görevlerle faydalanma imkânına erişmesiyle çok boyutlu ve çok taraflı bir niteliğe 
bürünmüştür. Günümüzde yörüngedeki uydular, askeri operasyonların aslî birer unsuru haline 
gelmişlerdir. Bunun bir yansıması olarak pek çok gelişmiş ülke uzaya yönelik bağımsız uzay kuvvetleri 
kurmuş ya da hava kuvvetlerinin görev, yetki ve sorumluluğunu genişletmiştir. Buna bir örnek olarak 
ABD’de, bağımsız bir Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurulmasına ilişkin hazırlıkları vermek mümkündür.
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Uzay araçlarının askeri görevlere yönelik olarak ana kullanım amaçları istihbarat, erken ihbar ve 
iletişimdir. Bu maksatlarla geliştirilen çok sayıda uydu değişik yörünge katmanlarında görev yapmaktadır. 
Buna ilaveten uzaya yönelik askeri operasyonların son yıllarda gündeme gelen bir diğer çeşidi de, 
uydusavar (anti satellite–ASAT) sistem ve teknolojilerdir. En son Rusya Federasyonu’nun MiG-31BM 
tipi savaş uçağına takılı olarak sergilediği bir uydusavar füze ile yeniden tartışılmaya başlanan bu silah 
sistemlerinin amacı, yörüngedeki düşman uyduların imhasıdır. Bu konuda en çarpıcı güncel örneklerden 
biri, 2007 yılında Çin’in gerçekleştirmiş olduğu uydusavar füze denemesidir. Çin, orta menzilli bir balistik 
füzeyi temel alarak geliştirdiği füzeyle, alçak yörüngedeki emekliye ayrılmış bir meteoroloji uydusunu 
imha etmiştir. Vurulan uydunun enkaz parçaları, yörüngedeki diğer uydulara yönelik büyük bir risk 
oluşturmuştur.

Uydusavar füze teknolojilerinin ve siber harbin gelişmesiyle birlikte, uzaydaki askeri, sivil ve ticari 
unsurların güvenliklerinin sağlanması ihtiyacı artmıştır. Uzay durumsal farkındalığı (space situational 
awareness–SSA) adı verilen bu kabiliyet ile, dünya yörüngesindeki dost, düşman ve üçüncü taraflara 
ait unsurların konum, yönelim ve yörüngelerinin tespit, takip ve tasnifi ile dost unsurlara yönelebilecek 
her türlü riskin öngörülmesi ve analizi tarif edilmektedir. Söz konusu riskler arasında, uydusavar silah 
sistemleri, siber harp, elektronik karıştırma ve benzeri tehditler olabileceği gibi, yörüngedeki uzay 
atıkları ve enkaz parçaları, güneş rüzgarları, meteorlar gibi diğer etkenler de bulunabilir. Bu kabiliyetin 
oluşturulması için elektrooptik teleskoplar, radar sistemleri, komuta kontrol ve iletişim merkezlerinin 
teşkil edilmesi gerekmektedir. Uzayın ve yörüngedeki uyduların askeri, ticari ve diğer alanlardaki 
vazgeçilmez önemi göz önüne alındığında, bu unsurların güvenliklerinin sağlanması, olası risklerin 
oluşmadan önce tespit edilerek bertaraf edilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Uzayın kullanım sahalarını ve mevcut uygulamaları genel hatlarıyla inceledikten sonra, Türkiye’nin ulusal 
bir uzay ajansına sahip olmasının gerekliliğine yönelik değerlendirme yapmak kolaylaşmaktadır.

Birinci olarak, dünyadaki diğer muadilleri de incelendiğinde uzay ajanslarının en önemli işlevlerinin 
ulusal bir uzay stratejisi ve bu kapsamda uzaya yönelik bir bilim ve teknoloji politikası oluşturmak olduğu 
görülmektedir. Havacılık-uzay, doğası gereği çok farklı disiplinleri bir araya getiren, ileri teknolojinin en 
yoğun kullanıldığı sektörlerdendir. Bu özelliği itibariyle de ulusal bir havacılık-uzay sanayiinin kurulması, 
korunması ve geliştirilmesinde, tüm paydaşların söz sahibi olduğu, nesnel ve uzun vadeli bir strateji ve 
bu strateji doğrultusunda kurgulanmış bilim ve teknoloji politikasının varlığı şarttır. Aksi takdirde uzay 
alanında elde edilen sınai ve teknolojik kazanımların korunması ile yenilerinin geliştirilmesi mümkün 
olmayacaktır.

Yukarıda sayılan kullanım sahaları ve örnek projelerde de görüldüğü üzere, uzaya yönelik olarak 
geliştirilen sistem, platform ve uygulamaların büyük çoğunluğunda farklı kullanıcılar bir arada 
bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle askeri ve sivil kullanım sahaları çoğunlukla iç içe girmektedir. Ayrıca 
farklı kullanıcıların ortak ya da birbirine yakın özellik ve kabiliyetlerde platform, alt sistem ya da görev 
ihtiyaçları olabilmektedir. Böyle bir ortamda, ihtiyaçları, altyapı, kapasite ve projeleri tek bir merkezden 
tasarlamak, kurgulamak ve eşgüdümü sağlamak ihtiyaçları öne çıkmaktadır. Ulusal uzay ajansı bu 
anlamda askeri, ticari, endüstriyel, kamusal ve akademik paydaşlar arasında bir eşgüdüm mekanizması 
işlevine sahiptir.

Askeri, ticari ya da diğer alanlarda hizmet veren uzaydaki tüm unsurların faaliyetlerinin kesintisiz ve 
güvenlik şekilde sağlanması bir ulusal güvenlik meselesidir. Dolayısıyla bu unsurlara karşı yönelebilecek 
her türlü doğal ya da insan yapısı tehdit ve riskin önceden belirlenmesi, analizi ve acil durum eylem 
planlarının hazırlanması, riskin yönetilmesi ve nihayetinde bertaraf edilmesi için uzay ajansı kritik bir 
önem taşımaktadır. Yörünge ve frekans tahsisi, hukuki mevzuatın oluşturulması, düzenleyici anlaşmaların 
imzalanması ile araştırma-geliştirme projelerine katılım gibi uluslararası faaliyetlerde temsil, ulusal 
uzay ajansının önemli işlevlerindendir. Bu konularda yetkili ve sorumlu bir muhatabın mevcudiyeti, uzay 
alanında yaşanacak gelişmeler ve alınacak kararlarda masada olma hakkı doğuracağından, uzay alanında 
hak ve menfaatlerin korunmasında kritik önemi haizdir.

Son olarak ulusal uzay ajansının en önemli işlevi ve sorumluluğu, bu alanda nitelikli insan gücünün 
yetiştirilmesi ve buna yönelik akademik planın oluşturulmasıdır. Ülkenin insan sermayesinin en üst 
seviyesine mensup olan bu araştırmacıların korunması, sayılarının artması ve uzay endüstrisindeki 
tecrübeli insan kaynaklarının gelişmesi; ekonomik kalkınmaya doğrudan etki sağlayacaktır.

Sonuç olarak Türkiye Uzay Ajansının kurulması, sayılan bu nedenlerden dolayı Türkiye’nin uzay alanındaki 
iddialarını somutlaştırma yönünde büyük bir adım teşkil etmektedir. Hedeflerin gerçekleşmesi, ajansın 
etkin bir şekilde çalışması ve nesnel, gerçekçi, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir politikanın izlenmesi ile 
mümkün olacaktır.
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KÜLTÜR SANAT

Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Hasankeyf’te 611 yıllık minare yeniden inşa ediliyor

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı alanında kaldığı için taşları sökülerek taşıma işlemi 
tamamlanan Süleyman Han Camisi minaresinin yeni yerinde inşasına başlandı.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, yeni yerleşim alanına taşları sökülerek taşınan 611 yıllık minare, yeni yerinde 
inşa ediliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) vizyonu olan Ilısu 
Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin, baraj gölü sahasından 
çıkartılmasının ardından yeni yerlerinde güçlendirme ve inşa çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, taşları sökülerek Yeni Park Alanı’na taşınan ve 1407 yılında Süleyman Han tarafından inşa 
ettirilen Süleyman Han Camisi’nin 36 metre yüksekliğindeki minaresinin yeniden inşa çalışmasına başlandı.

Numaralandırılan taşların aslına uygun şekilde birleştirme çalışmalarının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Caminin bütün olarak taşınma imkanı bulunmadığı için minaresi, taşları sökülerek vinç yardımıyla indirilmiş, 
indirilen taşlar numaralandırılarak paletler üzerinde Hasankeyf Kültürel Park Alanı’ndaki geçici koruma 
alanına taşınmıştı. Daha sonra caminin kapısı ve çeşmesinin taşınma süreci tamamlanmıştı.

Hasankeyf ilçesinde, alandaki diğer tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde 
korunması ve bir örneğinin yapılması için gerekli çalışmalar sürüyor.
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Küçük yaşlarda pilot olmaya karar veren 
ailesinin de desteğiyle havacılık eğitimi alan 
Kolombiyalı Alejandra Maria Gomez Rozo, 
dünyanın tüm ülkelerine uçuş yapma hayalini, 
mesleki kariyerini sürdürdüğü Türk Hava 
Yolları ile gerçekleştiriyor.

Dünyanın dört bir yanını keşfetme duygusuyla 
pilot olmaya karar veren Kolombiyalı kadın pilot 
Alejandra Maria Gomez Rozo, mesleki kariyerini 
Türk Hava Yolları’nda (THY) sürdürüyor.

Gomez, 2 çocuklu, öğretmen bir annenin ve 
mühendis bir babanın çocuğu olarak Kolombiya’nın 
başkenti Bogota’da dünya geldi. Küçük yaşlarda 
pilotluğa merak saran ve 3 yaşından itibaren 
çevresindekilere ‘büyüyünce pilot olacağım’ diyen 
32 yaşındaki Gomez, ailesinin de desteğiyle liseden 
sonra havacılık eğitimi almaya başladı. Buradan 
mezun olduktan sonra ülkesindeki bir hava yolu 
şirketinde ilk deneyimini yaşayan Gomez, daha 
sonra bir kargo firmasında pilotluk kariyerine 
devam etti. Buradan da THY’ye geçen Gomez, 
yaşamı, mesleği ve İstanbul’daki günlerini anlattı.

Amcasından ilham aldı, pilot oldu

Gomez, havacılık mesleğinin her daim hayallerini 
süslediğini belirterek, “Kendimi bildim bileli pilot 
olmak istiyorum” dedi.

Pilot amcasının bu mesleği seçmesinde büyük 
katkısı olduğunu dile getiren Gomez, “Amcam, 
üniformasıyla bizi ziyarete geldiğinde beni hep 
etkisi altına alıyordu. Üniformasıyla ona büyük 
hayranlık duyuyordum. Uçuşları ve gördüğü yerler 
hakkında yaptığı sohbetler beni çok etkiliyordu. 
Pilot olmamın bir diğer nedeni de babam. Maddi 
imkansızlıklar yüzünden pilot olamayan babam, 
makinelerle uğraşmayı çok severdi. Makinelerin 
nasıl çalıştığını ondan öğrendim. Birlikte 
otomobiller, birçok farklı motoru olan araçları 
tamir ettik, böylece makinelere karşı ilgim arttı. 
Makinelerin en kusursuz hali uçaklar. Böylece 
pilotluğa kesin karar verdim.” diye konuştu.

Liseden sonra havacılık okuluna girdiğini ifade 
eden Gomez, babasının kendisini bu konuda çok 
desteklediğini kaydetti.

THY’nin Kolombiyalı kadın pilotu
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Kadın pilotların ülkesinde de çok fazla 
olmadığına dikkati çeken Alejandra Maria 
Gomez Rozo, kadınlara yönelik tüm dünyada 
ayrımcılık bulunduğu ve bazı işlerin sadece 
erkekler tarafından yapılabileceği kanısının 
yaygın olduğunu anlattı.

Çalışma hayatı hakkında da bilgi veren Gomez, 
“Okulu bitirdikten sonra ülkemde iş bulmakta 
zorlandım. Sonra düşük maliyetli hizmet veren 
bir hava yolu şirketinde iş buldum. 2,5 yıl yoğun 
bir uçuş programım vardı, çok yorucuydu. 
Sonra bir kargo şirketinde pilotluk yaptım. 
Hayalim her zaman bir kargo uçağında pilotluk 
yapmaktı. Bir gün uçuştan dönerken bir kargo 
uçağının fotoğrafını çekiyordum. Bunu gören 
bir pilot arkadaşım, ‘bu uçağı uçurmak istiyor 
musun?’ diye sordu. ‘Evet istiyorum’ dedim. 
Sonrasında o şirkete başvuru yaptım ve bir ay 
sonra orada çalışmaya başladım. 5 yıl burada 
çalıştım.” ifadelerini kullandı.

“THY’yi tercih etmemin nedeni 
dünyayı keşfetme isteğim”

Gomez, THY’de ikinci pilot olarak işe başlamasını 
ise şöyle anlattı:

“Bir pilot arkadaşım uluslararası hava yolu 
firmalarından ve THY’den bahsediyordu. Türkiye’yi 
sadece 5 yıl önce burada yaşayan kuzenimin 
anlattıklarından biliyordum. Çalıştığım şirket bir 
geçiş dönemindeydi. Bu nedenle beni ve birkaç 
arkadaşımı işten çıkardı. Bu nedenle dünya çapında 
Boeing 777 pilotu arayan hava yolu şirketlerine 
başvurdum. THY’ye, Uzak Doğu ve Orta Doğu’da 
bulanan birçok şirkete de başvurdum. Bu arada 
beni ilk kim ararsa onun teklifini kabul edecektim. 
O sırada telefonum çaldı ve arayan kişi THY’den 
aradığını söyledi. Çok harikaydı. Mülakata gelince 
de buradaki her şeyi çok sevdim. Nisanda işe 
başladım ve mayıs ayında da Bogota’ya seferler 
başladı. Bu da memlekete gidip gelmem için 
harika bir fırsattı. Türkiye’de dünyanın ortasında 
gibi hissediyorum. Her yere gidebilirim. THY’nin bir 
çok yere uçuşu var. Dünya haritasında parmağımı 
koyduğum her yere gidebilirim. Bu harika bir şey. 
İzinli günlerimde seyahat etmeyi seviyorum. THY’yi 
tercih etmemin nedeni dünyayı keşfetme isteğim. 
Ben dünyayı keşfetmek için pilot oldum. Dünyanın 
her tarafına gitmek istiyorum. Kolombiya’da kalsam 
bunu başaramazdım.”

Gomez, Türkiye’de pilotluk yapmasında annesinin 
kendisini çok desteklediğini, geçen yıl annesini 
İstanbul’a getirdiğini söyledi.
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Ankara Kalesi esnafından Satılmış Sütçüoğlu, 41 yıldır geçimini Anadolu’nun geleneksel mesleklerinden 
kilim tamirciliğiyle sağlıyor.

Ankara Kalesi esnafından Satılmış Sütçüoğlu, 41 yıldır geçimini Anadolu’nun geleneksel mesleklerinden 
kilim tamirciliğiyle sağlıyor.

Orta Asya dahil Türklerin yaşadığı topraklardan dünyaya yayılan halı ve kilim dokumacılığı yerini yavaş 
yavaş fabrikalarda imal edilen ürünlere bırakmasına karşın, bugün hala eski halı ve kilimleri tamir ederek 
ekmeğini kazanmaya çalışan esnafa rastlamak mümkün.

İşleri özel bir emek ve dikkati gerektiren kilim tamircileri, bir yandan geçimlerini sağlarken diğer yandan 
Türkiye’nin en eski el sanatı ürünlerinden halı ve kilimin de hayatta kalmasını sağlıyor.

Tarihi Ankara Kalesi civarındaki Kaleiçi Mahallesi’nde 50 metrekarelik dükkanı bulunan Satılmış 
Sütçüoğlu da ömrünün 41 yılını tamir edilecek kilimler arasında geçirmiş bir meslek ustası.

Sütçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada 1972-1977 döneminde terzilik yaptığını, 1977 yılından 
sonra ise ustası Muzaffer Uysal’ın yanında kilim onarmaya başladığını söyledi.

Tamir edilemeyecek olan kilimlerin parçalarından kalemlik, makyaj çantası, kırlent gibi ürünler imal 
ettiğini anlatan Sütçüoğlu, şu an sahip oldukları iş yerinde 1999 yılından beri çalıştığını ifade etti.

Kilim parçalarından özellikle yabancı turistler için Noel çorabı da ürettiğini dile getiren Sütçüoğlu, 
“Kaleiçi turistik bir yer olduğu için en çok satışı turistlere yapıyoruz. ABD’lilere Noel çorabı bile sattım. 
Yaptığımız iş geleneksel meslekler sınıfına giriyor ancak benden sonra ailede bu işi yürütecek kimse 
olmadığından muhtemelen benden sonra bu işi kimse yapmayacak.” dedi.

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nin kurulmasına da katkı sağladığını belirten Sütçüoğlu, bu nedele Ankara 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünden teşekkür yazısı aldığını kaydetti.

Kilim tamiratıyla geçen 41 yıl
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TRAFİK OTOPARK BUNALIM YARATIYOR
Devekuşu gibi kafamızı soktuk kuma. Eleştiri çok çözüm hiç yok. 
Otopark yok denecek kadar az ama yüzbinlerce araç var. Her günde yenileri 
trafiğe çıkıyor. 
Ne eskilerine nede yenilerine otopark hiç yok. 
Devlet trafik çözmek için değil 2019 Ana Bütçeye düzeltmek için durmadan ceza 
yazıyor. 
Ama bu cazalar yeni otoparklar için kullanılmıyor Bütçenin başka açıklarını 
kapatmakta kullanıyorlar.
Maalesef halkın kaçacak yeri de kalmadı. 
Ama bütün yollara caddelere meydanlara otopark cezaları eklemişler. Her 
sokakta meydanda Araç çekilir levhaları ile dolmuş.
Araç çekimi ihale edilmiş çekiciler durmadan araç topluyor. Her taraf yasak 
levası var. 
DEVLETİN GÖREVİ NE KI?
Devlet şehirde park yeri gösterecek ki vatandaş aracını koysun. Otopark yeri 
gösterilmiyorsa o zaman Ceza yazmak doğru değil. 
Halk aracını yol kenarında koymak zorunda. 
Devlet ve Belediyeler Yolları tek yön yapacaklar ki araçlar birer sıra konulsun. 
Yalnız Toplu Taşınım yolları-caddeleri bundan imtina edersin ki trafik hızlı 
akmalı.
Tavşana kaç tazıya tut deniliyor yani polise ceza kes deniliyor. 
Yalnız ceza kesilmiyor birde araçlar kanunsuz çekiliyor. Taşıyıcılar Çekiciler 
araçlara zarar veriyorlar. 
Araçların nereye götürüldüğünü bilen yok. Araç çekildi mi samanlıkta iğne arar 
gibi araç arıyorsun. 
Aracını buluyorsun ama yetmiyor yine nerde olduğunu bilmediğin karakola 
gönderiyorlar. Karakolda işlemler yapılıyor tekrar araç konduğu yere geliyorsun 
orada da Vakıf’a 121 lira basıyorsun. 
Tam bir işkence. 
Polisin cezası sonra geliyor onunda miktarını bilmiyorsun adrese gönderiyorlar.
Devlet otopark yeri yapmıyorlar vatandaş aracını koyacak yer bulamıyor cezasını 
halk çekiyor.
Buna hakki yok. 
Yer göster, halk aracını koymuyorsa o zaman ceza tamam.
ÇEKİCİ TERÖRÜ 
Birisi bir kaç çekici almış yağmur gibi araç çekiyor oysa hakkı yok. 
Devlet ve Belediyeler hizmet vermedikleri islerden para alamaz. Otopark 
yaparsın oradan hücret alırsın ama hizmet vermiyorsan hiç alamazsın.
Sonuç;
Şehirlerde otoparklar sıfır kadar az. 
Devlet trafik bütün yol cadde meydanların yani şehirlerin her tarafına otopark 
yasağı koymuşlar yetmiyor ÇEKİCİ zulmü var. 
Bütün yollar caddeler meydanlar hepsi OTOPARK yasağı var.
SORU 
Vatandaş aracını nereye koysun?
Yöneticiler bilmiyorsa halk nerden bilecek. 
Kaçak otoparklara hamsi yönlendirenler... 
Kim ki?
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Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com

Yeni bir yıla giriyoruz. 
Kullandığımız Miladi 
Takvim’de yılbaşı olan 1 Ocak 
gününe sayılı günler kaldı.

1 Ocak günü, eski yılın bittiği 
ve yeni bir yıla girdiğimiz 
anlamına gelse de, internette 
pek çok kişi “Yılbaşı kutlamak 
haram mıdır? Yılbaşı Noel 
midir? Yılbaşı İslam dininde 
var mıdır?” gibi soruların 
cevaplarını arıyor.

Yılbaşı kavramı ile Noel 
kavramı ülkemizde sıkça 
karıştırılsa da, iki durum 
içinde hem dini hemde tarih 
verileri ile ilgili hükümler 
mevcuttur.

Hristiyan aleminin Hz. İsa’nın 
doğum günü olduğuna 
inandıkları gece olan 24 Aralık 
gecesi NOEL bayramı olarak 
Hristiyanlarca kutlanır. 31 
Aralığı 1 Ocağa bağlayan gece 
Noel kutlaması yapılmaz. 
Hristiyanların özel dini günü 
Noel 24 Aralık gecesi kutlanır.

Biz 19 Mayıs ATATÜRK’ü 
Anma ve Gençlik Bayramını, 
18’inde veya 20’sinde 
kutlayamayız. Özel 
günlerimizi, resmi günlerimizi 
ve dini bayramlarımızı da bir 
hafta sonra kutlayamayız. Bu 
akla ve mantığa terstir.

Sorun şurdadır ki, yapılan 
kültür ithalinde dini öğeler 
açısından yanlışlık vardır. 
24 Aralık gecesi Noel 
kutlamalarında Çam ağaçları 
süslenir, Hindiler kesilir ve

çocuklara Noel Baba’nın 
getirdiği söylenen hediyeler 
verilir.

Ülkemizde ise batının Noel 
Bayramı için kullandığı 
öğeler, yılbaşı kutlamaları için 
kullanılır. Bu öğeler ile birlikte 
eğer 24 Aralık günü kutlama 
yaparsanız, dinimizce onlara 
benzemiş olursunuz. Ve küfre 
girersiniz.

Ama bu öğeler ile birlikte 
sayısız öğe kullanarak 31 
Aralık gecesi kutlama yapar 
ve eğlenirseniz, Yılbaşını 
kutlamış olursunuz. Amellerin 
niyetlere göre olduğununda 
altını çizelim. Bilmediğiniz 
bir dininde özel gününü zaten 
kutlayamazsınız. Bilirseniz de 
gününde kutlarsınız.

Çam ağacına da bu denli 
kinli ve öfkeli olacak bir 
durumda bulunmamız 
cahilliğimizdendir. Bir ağaç 
ile bu kadar sorunu olanın 
aklının kıt olması gerekir. 
Küffarın icat ettiği araçları, 
aletleri, cihazları, vasıtaları 
hayatımızdan çıkarınca 
geriye ne kalıyorsa biz işte o 
kadarız. Hadi bunları geçelim. 
Haram olan şeylerle ilgili 
ne yapıyoruz, hangi tepkileri 
veriyoruz? Çocuk gelinleri, 
tecavüzleri, dolandırıcıları, 
kul hakkı yiyenleri, adaleti yok 
sayanları hallettik de, yılbaşı 
günü çam ağacı süsleyenlere 
kaldık!



37ARALIK  2018 - YENİ SAYI: 5

BİLGİ



38 ARALIK  2018 - YENİ SAYI: 5

Devlet Opera ve Balesinden ‘Yeni Yıl Konseri’

KÜLTÜR SANAT

Devlet Opera ve Balesi (DOB), ‘’Yeni Yıl Konseri’’ verdi.

Opera Sahnesi’ndeki konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı, şef Antonio Pirolli 
yönetti.

DOB Genel Müdürü Murat Karahan’ın da aralarında bulunduğu solistler Feryal Türkoğlu, Eralp 
Kıyıcı ile Ezgi Karakaya, Carmen, Otello, L’Arlesiana operalarından bölümlerin yanı sıra ‘’Aman Avcı 
Vurma Beni’’, ‘’Aygız’’, ‘’Dinle Sevgili’’, ‘’Sevdim Bir Genç Kadını’’, “Nazende Sevgilim” gibi beğenilen 
şarkıları da seslendirdi.

Konserin kapanış şarkısında Feryal Türkoğlu ile Murat Karahan düet yaptı.

Başkentteki olumsuz hava şartlarına rağmen kapalı gişe olan konsere, sanatseverler büyük ilgi 
gösterdi.

Konser sonunda Başkentli sanatseverlerin yoğun alkışı üzerine tekrar sahneye çıkan solistler 
Karahan, Türkoğlu, Kıyıcı ve Karakaya, Napoliten şarkı “Funiculi Funicula”yı iki kez seslendirdi.

Konser, aynı repertuvarla başkentli sanatseverlerin beğenisine tekrar sunulacak.
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Bir küs bir barışık
Baş başa bıraktın bir hayalinle
Keşke gitmeseydin nefretle kinle
Mutluluk bendeydi inan yeminle
Bir küs bir barışık yaşadık senle

Kopartıp alsanda bendeki seni
Kimseye yar etmem asla ben seni
Bırakmam bir ömür ölsemde seni
Bir küs bir barışık yaşadık senle

Bazı gün güldürdük birbirimizi
Bazı gün hep kırdık kalplerimizi
Biz neden ayırdık ellerimizi
Bir küs bir barışık yaşadık senle

Sarartıp soldurdun aşkı gözümde
Gülemez gamzeler yaşlı yüzümde
Yağmurda dualar oldun sözümde
Bir küs bir barışık yaşadık senle

Serap Evren

Serap EVREN
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Suriye iç savaşında yılın en önemli gelişmesi, TSK ve 
ÖSO’nun, Zeytin Dalı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK’yı 
Afrin’den çıkarması oldu.

Suriye iç savaşında 2018’in en önemli gelişmeleri, 
Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’yla Afrin’i terörden 
temizlemesi ve ABD’nin Suriye’den çekileceğini duyurması 
oldu. 

2018, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye 
Ordusu’nun (ÖSO), Afrin’deki terör örgütü YPG/PKK 
hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’yla başladı.

20 Ocak’ta başlayıp 18 Mart’ta tamamlanan operasyonla, 
58 gün içinde Afrin ilçe merkezinin yanı sıra Bülbül, 
Racu, Şeyh Hadid, Şeran, Cinderes ve Mabatlı belde 
merkezleri teröristlerden temizlendi. Türkiye, harekatın 
tamamlanmasından sonra güvenliği güçlendirme, eğitim, 
sağlık, temiz su ve gıda ulaşımı alanlarında da Afrin’de 
çalışmalar yaptı. Afrinliler, YPG/PKK’nın 6 yıllık baskı 
düzeninin sona ermesinin ardından memleketlerine geri 
döndü.

Türkiye, Rusya ve İran, 2017’nin başından beri sürdürdükleri 
Astana toplantıları kapsamında, Rusya’nın Soçi kentinde 
Ulusal Diyalog Kongresi düzenledi. Kongreden çıkan 
Anayasa Komitesi kurma kararı, sene boyunca Astana ve 
Cenevre’de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde süren 
görüşmelerin ana gündemini oluşturdu. 150 kişiden 
oluşması planlanan komite için, rejim ve muhalefetin 
sunduğu listede mutabakat sağlandı. Ancak son 50 kişiyi 
içerecek ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşacak 
listede rejimin muhalefeti nedeniyle uzlaşma sağlanamadı. 
27 Ekim’de İstanbul’da Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya 
liderlerinin katılımıyla düzenlenen dörtlü zirvede, devlet 
başkanları, komitenin bir an evvel kurulması için BM’ye 
çağrıda bulundu. Haziran 2014’te başladığı BM Suriye Özel 

Temsilciliği görevini sene sonunda devredecek Staffan de 
Mistura, zirveden çıkan sonuç üzerine çabalarını hızlandırdı. 
18 Aralık’ta üç ülkenin dışişleri bakanları, Cenevre’de de 
Mistura ile bir araya geldi ve anayasayı yazacak komitenin 
ilk toplantısının Ocak 2019’da yapılmasına karar verdi.

2017’nin son aylarında Esed rejimi ve destekçileri, başkent 
Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki ablukayı sıkılaştırmıştı. 
2018’in ilk aylarında da yoğun saldırılara maruz bırakılan 
yüzbinler, 14 Mart- 24 Nisan’da zorunlu tahliyelerle 
ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere 
yerleştirildi. Rejim, 6 Nisan’da 10 numaralı olarak bilinen 
bir kanun çıkararak, tehcir edilen sivillerin taşınmaz 
mallarına el koymaya başladı. 21 Mayıs’ta Şam, 15-31 
Temmuz’da ülkenin güney illeri, Ürdün ve İsrail sınırı, 
tümüyle rejimin kontrolüne girdi. Rejim, sene içinde 185 
bin 180 kilometrekarelik ülkenin yaklaşık yüzde 60’ında 
hakimiyet sağlarken, muhaliflerin kontrol alanı 21 bin 500 
kilometrekare civarından 18 bine düştü.

Rejim ve destekçileri, ülkenin güneyinden sonra 
muhaliflerin kalesi olarak bilinen İdlib’e yöneldi. Rejim 
güçlerinin ağustos ayında, yaklaşık 4 milyon sivilin 
barındığı İdlib’deki cephe hatlarına yığınak yapmaya ve 
sivil yerleşimlere başlaması üzerine, Türkiye uluslararası 
camiayı alarma geçirdi. Astana anlaşmaları kapsamında 
6 Eylül’de Tahran’da düzenlenen üçlü zirveye katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de ateşkes 
çağrısı yaptı. 17 Eylül’de Soçi’de Rus mevkidaşı Vladimir 
Putin ile bir araya gelen Erdoğan, burada İdlib’deki 
ateşkesi korumak için Soçi Mutabakatı’nı imzaladı. Türkiye 
ve Rusya’nın garantörlüğünde, İdlib Gerginliği Azaltma 
Bölgesi’ni çevreleyen hat, ağır silahlardan arındırıldı. Ancak 
rejim güçleri, mutabakatı ihlal etti. Muhalifler ağır silahlarını 
bu hattan çekerken, rejim ve İran destekli yabancı terörist 
gruplar, sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına 
saldırılarını sürdürdü.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

HABER ANALİZ



41ARALIK  2018 - YENİ SAYI: 5

SPOR

TARLALARDA DÖNEN MİLYONLAR
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Bir spor ülkesi olmadığımız herkesin 
malumu. Sporseverler azınlık kabul 
edilir. Kendimizi futbol ülkesi olarak 
tanıtırız. Yalnız sadece ilgilendiğimiz 
için bunu diyebiliyoruz. Başarı, düzen 
veya sistem kaynaklı değil! Maç 
denilince sadece futbol gelir akla. 
Basketbol, voleybol, atletizm vs. aynı 
anda ekranlarda olsa, %90 futbol 
reyting alır.

Türkiye kupası maçlarını izlemişsinizdir 
herhalde. O muhteşem(!) 
stadyumlarda ne heyecanlı maçlar 
oynandı değil mi? EURO 2024 bize 
verilmediğinde, yetkililer öz eleştiri 
yapmak yerine, gündem değiştirme 
adına ‘bizi sevmiyorlar’’ başlığında olayı 
farklı yerlere çekmeye çalıştı. Türkiye 
kupası maçlarını izlese, bize oy veren 
dört ülke inanın kendini sorgulardı! 
En sevdiğimiz spor organizasyonunda 
zeminler neden berbat halde? Neden 
kimse bunu sormuyor?

Kulüpler bir oyuncuya binler milyonlar 
ödüyor. O oyuncu bu berbat zeminde 
sakatlanıyor ve uzun süre sahalardan 
uzak kalınca, kulüp maddi manevi 
zarara uğruyor. Federasyon ‘’biz maçın 
bu elverişsiz zeminde oynanmasına 
müsaade ettik, oyuncunuz 
sakatlandı, iyileşene kadar maaşını 
biz karşılayacağız’’ dedi mi? Ben 
kulüp yöneticisi olsam, oyuncum bu 
şekilde sakatlansa, bunu şiddetle talep 
ederdim!

Bildiğiniz tarlada kaç tane maç izledik. 
O alanda futbol oynanmaz ancak 
ekin yapılabilir. Bu futbol federasyonu 
futbolu yönetmek için gelmemiş çok 
belli! İstedikleri gibi futbolu dizayn 
etmeye gelmiş! Bunca skandala şahit 
edip o koltukları yıllarca işgal etmeleri, 
bozuk düzenin işareti.

Bir tek Beşiktaş ve Başakşehir’in bu tür 
zeminde oynayacak olması rahatsız 
etti onları.

Daha önce aklınız neredeydi? Bırakın 
milyon Euro verilen oyuncuyu, 
çocuğunu yeğenini götürüp hadi 
git burada oyna der misiniz Allah 
aşkına? Milli takım antrenörlerinin 
maaşları konuşuluyor ya sürekli. Bakın, 
Lucescu’nun maaşı kadar bütçeye 
ülkedeki tüm zeminler elverişli hale 
getirilebilir! TFF çatısı altındakiler 
bizlere kaliteli futbol izletme derdinde 
olsa, bana bunları yazdırmazlardı! 
İklim şartları diye hiç savunmaya 
geçmesinler! Temsilcilerimiz 
ülkemizden daha soğuk iklime sahip 
ülkelere gidip maçlar yaptı. Hiç böyle 
bir manzaraya şahit olmadık. Demek ki 
çalışınca düzeltince oluyormuş…

Almanya ile yarıştık biz. Bakın araştırın, 
bizdeki gibi kötü bir manzara ile 
karşılaşmanız çok düşük ihtimal. 
Süper ligde bile zemini doğru dürüst 
olan stadyum yok! Sezon başında 
Türk Telekom Stadyumunun zemini 
övgü alıyordu. Zaten olması gereken 
bu ama başarı gibi paylaşılıyordu. Bir 
takımın sahasının iyi futbola müsait 
olması için, illa şampiyonlar ligine 
mi gitmesi gerek? UEFA müfettişleri 
geliyor diye zemini yenilemeyin, ben 
güzel futbol izleyeyim diye, oyuncu 
kaliteli pas yapsın diye yenileyin! TFF 
alengirli işlerle uğraşacağına, UEFA gibi 
her ay takımların oynadığı stadyumları 
kontrol etmek için görevlendirmeler 
yapın. Takımlara bırakmayın. Bari 
bunu yapın! Milyon hatta milyarlık 
endüstriye dönüşmüş bu spor dalını 
yönetemiyorsanız bırakın gidin! 
Tüm kamuoyunun kabul edeceği 
yöneticiler görelim artık…
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GÖRÜNEN KÖY
Yerel Seçimlerin siyaset arenasına getirdiği dinamizmi görmezden gelemeyiz. Siyasi 
partilerimiz yoğun bir çalışma trafiği içerisindeler. CHP-İYİ Parti, AK PARTİ-MHP 
görüşmelerini aralıksız sürdürüyorlar. Gerekli önlemler alınıyor adaylar bir bir 
belirleniyor. Peki siyasi partiler bu hummalı çalışmalarını sürdürürken halkımız bu 
konularla ne kadar ilgileniyor diye baktığımızda hiç mi hiç umurlarında değil. Halkımız 
doğalgaz, elektrik, ekmek ve pazarına gelen fiyat artışlarını yakından takip ediyor. Onu 
yönetecek kişilerin hiç te önemli olduğu imajını vermiyor.

Türk halkının sağduyusuna güveniyorduk. Görünen o ki halkımız doğruyu anlayacak 
kapasitedir. Önemli olan halka ulaşabilmek ve anlatabilmektir. Ne yazık ki halka 
ulaşamıyor ve bütünleşemiyoruz. Hep aynı terane değişen bir şey yok. Politikada 
halkımıza karşı iyimser değilseniz ve halkımıza samimi bir güveniniz yoksa, başarılı 
olmanız mümkün değildir. Yapılan ittifaklar sayesinde iki partinin tüm seçmenlerinin 
ittifak adayına oy verecekleri anlamına gelmez. Siyasette iki iki daha dört etmez.

Yerelde herkes tanıdığı ve sevdiği adaylara çok önem verir. AK Parti iktidarı Belediyecilik 
anlayışı ve başarısından kaynaklanmaktadır. Gelinen son durum bunu söylemek çok 
kolay olmasa gerek.

İstanbul, Ankara gibi gerekçe göstermeden yıllarca halkın oylarıyla Başkan seçilenlerin 
istifalarının alınması ve konu ile ilgili yeterli açıklama yapmamak iktidar partisi ile ilgili 
belirgin bir şekilde kafalarda soru işaretleri oluşturmuştur. Bu dezavantajları avantaja 
çevirmenin bir yolu olmalıydı ve yeterince kamuoyu aydınlatılmalıydı diye düşünüyorum. 
Şimdi Ankara ve İstanbul hayati önem taşıdığı gerçeğini kabullenmemiz gerekir.

İstanbul ve Ankara’nın kaybı siyasi arenada seçim sonrası büyük hareketlilik ve 
tartışmaları beraberinde getirecektir.

 Biz Ankara-İstanbul derken Manisa’yı da konuşmamız gerekiyor. Ancak görünen köy 
kılavuz istemiyor. Anlaşılan AK Parti Büyükşehir’i MHP’ye bıraktı. İlçe Belediyelerini de 
herkes daha öce aldığı belediyeliklerde devam etsin kararı verilmiş gibi. Ancak evdeki 
hesap çarşıya uymayacağa benziyor.

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün her ne kadar halktan kopuk 
çalışmaları ile son dönemde ünlendiyse de bir karşılığı var ve en ciddi adaylardan biri 
olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz.

Onun karşısına çıkabilecek ve seçimi alabilecek adaylar var mı? Elbette var ama bunu 
göremiyorlarsa burada yazmanın çizmenin bir anlam taşıyacağını zannetmiyorum. 
Çünkü yazacağımız her şey pişmiş aşa su katmaya benzeyeceğinden yazmayacağım 
ama Manisa’da 5 yılda 15 yılda yapılamayan işleri ilçelerinde yapan çok başarılı 
başkanlar da var. Bu böyle biline. Yine söylüyorum Cengiz Ergün’ün bu şehirde bir 
karşılığı olduğu gerçeğini kimse göz ardı edemez. Ancak konsensüs sağlanırsa bu 
birlikteliğin ne kadarı oya tekabül eder onu da bilemeyiz. Çünkü Cengiz Ergün ile AK 
Parti arasında Belediye Meclisinde şiddetli tartışmalar yaşanmış ve bu tartışmalar 
unutulmuyor ve de unutturulmuyor.

CHP’ye gelince Türk Siyasetinde büyük önem taşıyan bu köklü partimiz anlaşılan 
Büyükşehri İYİ Parti’ye bırakıyor. Değerler değişti, anlaşılan yok oldu gibi algı 
operasyonları yapılıyor. CHP-İYİ Parti aday arayışı içerisinde “dışarıdan da olsa olur” 
anlayışı var yani iki parti kendi içinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkaramıyor 
imajı yaratıyor. Oysa İYİ Parti’ye geçen başarılı olduğuna inandığım eski Alaşehir 
Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban bu koltuğu doldurabilecek aday olabilir diye 
düşünüyorum.
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‘Askeri kabiliyetlerin gelişimi teknolojiyle doğrudan bağlantılı’

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Askeri kabiliyetlerin ve ülke güvenliğine dair stratejilerin gelişimi 
teknolojiyle doğrudan bağlantılıdır.” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, askeri 
kabiliyetlerin ve ülke güvenliğine dair stratejilerin 
gelişiminin teknolojiyle doğrudan bağlantılı olduğunu 
belirterek, “Stratejik, ekonomik ve teknolojik öngörü 
yetisi bir arada kullanıldığı zaman modern ihtiyaçlara 
yanıt verebilen bir savunma kapasitesinin inşası da 
mümkün olur.” dedi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret 
AŞ’nin Teknolojik Düşünce Merkezi (STM Thinktech) 
tarafından düzenlenen “Terörle Mücadelede Yeni 
Oyuncu: Yapay Zeka” paneli, Sheraton Otel Ankara’da 
gerçekleştirildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hem 
bölgesel hem de küresel ölçekte, savunma sanayisi 
alanında önemli bir güç olduğunu söyledi.

Yapay zekanın, artan ilgi ve giderek genişleyen 
uygulama alanlarıyla yalnızca bilim adamlarının 
konuştuğu bir konu olmaktan çıktığını, ülkeleri ve 
dolayısıyla tüm insanlığı ilgilendiren bir tartışma 
konusuna dönüştüğünü ifade eden Demir, şöyle 
konuştu:

“Askeri kabiliyetlerin ve ülke güvenliğine dair 
stratejilerin gelişimi teknolojiyle doğrudan bağlantılıdır. 

Stratejik, ekonomik ve teknolojik öngörü yetisi bir arada 
kullanıldığı zaman modern ihtiyaçlara yanıt verebilen 
bir savunma kapasitesinin inşası da mümkün olur. Bu 
açıdan bakıldığında STM, ThinkTech Düşünce Merkezi 
ile Türkiye’nin savunma gücüne ve ülke güvenliğine 
yönelik öngörülere önemli bir katkı sunacaktır.”

Demir, yapay zekanın başlıca özelliklerinin, hızlı karar 
alabilmek, kendini iyileştirme, öngörü yapabilme, 
özerklik, yenilenme, başarım, eğitim, keşif ve istihbarat 
olduğuna işaret ederek, bu konudaki çalışmaların önem 
taşıdığını dile getirdi.

Yapay zekada ulusal stratejinin belirlenmesi noktasında 
altyapı çalışmaları yapma sürecinde olduklarını anlatan 
Demir, şöyle devam etti:

“Büyük veriyi alıp, simülasyon programları 
geliştirildiğinde olaylar gerçekleşmeden önce yüzlerce, 
binlerce benzer olay çeşitli parametreleri değiştirilerek 
görülebiliyor. Bu konuda Havelsan ve STM’nin 
çalışmaları var. Büyük veri de bu konuda çok önemli. 
Yapay zekada büyük verinin nasıl analiz edileceği, hangi 
yöntemlerle harekete geçirileceğiyle ilgili yüzlerce 
yöntem oluşturulabiliyor. Donanım kısmının da gözden 
kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum.”

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kaval: Savunma sanayisinde
yerli katkı yüzde 65’in üzerinde

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kaval, “Bundan 15 yıl önce savunma sanayisinde yerli katkı yüzde 20 
civarındayken şu anda yüzde 65’in üzerine çıktı. Çok iyi bir noktaya geldik.” dedi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Konferans 
Salonu’nda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin ALTAY Tankı’nın üretimine ilişkin sorusu üzerine Kaval, 
seri üretim sözleşmesinin bir iki ay önce imzalandığını söyledi.

Sözleşmenin BMC firması ana yükleniciliğinde imzalandığını belirten Kaval, “ASELSAN olarak biz ALTAY Tankı’nın 
atış kontrol sistemini, bütün elektronik sistemlerini vermekten sorumluyuz. Şu anda sözleşme imzalandı, seri 
üretim takvimi başladı.” ifadesini kullandı. Kaval, savunma sanayisinin yerlilik oranı bakımından yeterli düzeyde 
olup olmadığının sorulması üzerine de yüzde 100 bağımsız bir durumda olunmadığını, yurt dışından alınan 
birtakım malzemeler olduğunu dile getirdi. Kaval, “Bundan 15 yıl önce savunma sanayisinde yerli katkı yüzde 20 
civarındayken şu anda yüzde 65’in üzerine çıktı. Çok iyi bir noktaya geldik. Tam bağımsız yüzde 100 yerli üretime 
gelemedik ama yüzde 65-70 önemli bir gelişme.” diye konuştu.

Sınır ötesi harekatlarda yerli silah sistemlerinin büyük önem taşıdığına işaret eden Kaval, “Son dönemde yapılan 
Suriye sınırındaki harekatlarda kendi İHA, SİHA’larımız, kendi silah sistemlerimiz harekatların başarısında önemli 
bir yere sahip.” ifadesini kullandı.

Kaval, ASELSAN’da Strateji ve Teknoloji Yönetim Birimi olduğunu ve burada yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar 
yapıldığını söyledi.

“Belki 5-10 yıl sonra kullanacağımız teknolojiler üzerinde çalışan arkadaşlarımız var.” diyen Kaval, şunları kaydetti:

“Yapay zeka bütün yeni nesil sistemlerde kullanılan bir teknoloji. Bizim de o alana odaklı arkadaşlarımız var. 
Teknolojinin gerisine düşmek bizim gibi bir teknoloji firması için kabul edilebilir bir şey değil. Her türlü yeniliği en 
yakından takip edip, o alanlarda personel yetiştiriyoruz.”



46 ARALIK  2018 - YENİ SAYI: 5

İÇİMİZDEN

M. Tuğtigin ŞEN

sentugtigin@gmail.com

İç
im
izd

en
MİLLİ  KAĞIT  ÜRETİMİ
   Türkiye’de bugün gazetelerin tamamı kağıt yönünden yurtdışına bağımlı hale 
gelmiştir. İthal kağıtlar ise  bu dönemde döviz kuru dalgalanmalarından dolayı 
fiyatlarının artması nedeniyle   kullanıcılarına büyük sıkıntılar vermektedir. Kağıt 
maliyetleri bir anda artmıştır. 2018 yılı  son  verilerine göre 1 ton kağıdın toptancı 
maliyeti 800 dolar olmuştur. 2 yıl önce 450 dolar olan kağıtta hem maliyet artmış 
hem de döviz kuru yükselmiştir. Şu anda gazeteler her iki açıdan da zarar 
etmektedirler. Bu durum kitap yayınevleri içinde geçerlidir. Kitap kağıdının tonu 
750 Euro’dan 900 Euro’ya yükselmiştir.

   Döviz kurlarındaki bu artış  sonrasında yaşanan kağıt sıkıntısı hakkında birçok 
kuruluş açıklama yapmış, kağıdın yer aldığı bazı olaylar ise bütün kamuoyunun 
ilgisini çekmiştir. Bu açıklama ve olaylardan bazıları aşağıda sunulmuştur. 

   Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından   27 Ağustos 2018 tarihinde 
yapılan açıklamada Türkiye’de medya tarihinin en zor zamanının yaşandığını 
belirtilmiştir. Açıklamada; ’’ Kağıt fiyatlarının dolara bağlı olarak üç kat artması 
basına büyük darbe vurmuştur. Gazeteler bir kamu görevi yapmaktadır. Halkın 
haber alma hakkı kağıt sorunu ile engellenemez. Hükümetin basın özgürlüğünü 
sağlaması demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hükümet bu duruma sessiz 
kalamaz. Kağıt krizine acil bir çözüm üretilmelidir. Aksi halde yeni kapanmalar 
kapıdadır.’’ İfadeleri kullanılmıştır.
   
   Tarihler 12 Eylül 2018 gösterdiğinde ;  AĞAÇ-İŞ Sendikası, SELÜLOZ-
İŞ Sendikası, BASIN-İŞ Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Sendikası genel 
başkanlarının da bulunduğu toplantıda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay  şu  açıklamayı yapmıştır. 

  ‘’Döviz kurlarındaki dalgalanma nedeni ile tamamen ithalata bağımlı olan 
gazete kağıdında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Yerel gazeteler kapanma 
noktasına gelmiştir. Kitap basımı için kağıt bulunamamaktadır. Bulunsa bile 
fiyatlar çok yüksektir. Konfederasyonumuza ulaşan bilgilere göre, şu anda 
sektörde çalışanların maaş ödemelerinde sıkıntı bulunmaktadır. Son verilere 
göre ağaç ve kağıt iş kolunda 240 bin işçi, basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda 
91 bin 443 işçi çalışmaktadır. Kriz nedeniyle işyerlerinin kapanması, binlerce 
kişinin işsiz kalması sonucunu getirecektir. Bu nedenle hükümet gazete ve 
kitap kağıdı krizine el koymalı, sorunu çözmeli ve zor durumdaki gazete ve 
yayınevlerine destek vermelidir. Gazete ve yayınevi yöneticileri ile bir araya 
gelmelidir. Hükümet temsilcisi ile mağdurlar krizi enine boyuna ele almalı, krizin 
aşılabilmesi için alınacak önlemler konuşulmalı, gazete ve yayınevlerinin ayakta 
kalmalarını sağlayacak önlemler alınmalıdır.’’

   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi 
Meclisi Başkanı Erdal Sükan, 14 Eylül 2018 tarihinde yaptığı açıklamada; ‘’ Kağıt 
Sektöründe uzun süredir yaşanan sorunların döviz kurundaki artış ile gün yüzüne 
çıktığını ‘’ belirtmiştir.

    Son olarak tarihler 14 Eylül 2018 tarihini gösterdiğinde ise sosyal medyada 
gündeme gelen bir haber kamuoyunda büyük tepkilere sebep olmuştur. Habere 
göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne mamografi çekimi için giden bir hasta 
raporunu almak için radyoloji bölümüne gitmiştir. Orada camda asılı şu yazıyı 
görmüştür.  ‘’Kağıt yokluğu nedeni ile rapor basılamıyor.’’

Araştırmacı - Yazar
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  Kısaca; Kağıt Sektöründe uzun süredir yaşanan sorunlar döviz kurundaki artış ile gün yüzüne çıkmıştır.

  Türkiye’de şu anda  yaşanan kağıt sıkıntısını anlayabilmek, bu sorunu çözebilmek ve de gelecek için  yeni planlar 
yapabilmek için kağıt tarihimize kısaca bir bakmamız bizlere yol gösterebilir.

    Türk Milli Mücadelesi sırasında da sıkıntısı en çok çekilen şeylerden birisi kağıttır.  Mustafa Kemal’in ‘’Size ne gibi 
bir yardımda bulunabiliriz ?’’  diye soran Sovyet temsilcisinden, silah ve cephaneden önce kağıt istediği rivayet edilir.     
Atatürk’ün ‘’Bir memleket kağıdını kendi yapmadığı zaman milli kültürünü yabancı lutfuna bağlar’’   sözünde 
belirttiği gibi kağıt sektörü, kültürel özgürlük ve aynı zamanda sanayii alanındaki yeri ile bir devletin en önemli 
ihtiyaç maddelerinden biridir.   

      Bu gerçekten hareket ederek Cumhuriyet kurucuları bu temel ihtiyacı karşılayabilmek için milli kağıt 
sanayisine  yönelmiştir.  Yoğun çalışmalar sonunda; modern anlamda kurulan ilk kağıt sanayi, ’’Sümerbank 
Selüloz Kağıt Sanayii’’ adı ile 1936 yılında İzmit’te işletmeye açılmıştır.  I.Kağıt Fabrikasını 1944’de II. Kağıt, Odun 
ve Saman Selülozu,  1945’de Klor-Alkali, 1954’de III. Kağıt fabrikası izlemiştir. Bu müessese, 1955 yılında 6560 
sayılı Kanunla bir iktisadi devlet teşekkülü niteliğine dönüştürülerek ‘’Türkiye Selüloz Ve Kağıt Fabrikası İşletmesi 
Genel Müdürlüğü (SEKA) adını almıştır. 1960 yılında V. Kağıt,  1957 yılında temeli atılan ve 1961 yılında işletmeye 
alınan IV. Kağıt fabrikaları bunları izlemiştir.  Bundan başka Çaycuma kraft selülozu, kraft kağıdı ve yarı kimyevi 
selüloz fabrikası 1970 yılında, Aksu minhaniki odun hamuru ve gazete kağıdı fabrikası 1970 yılında, Dalaman sulfat 
selülozü, vizkoz selülozü, yazıtabı kağıdı ve karton fabrikası da 1971 yılında üretime başlamıştır.

       Ve yıllar 1997 yılını gösterdiğinde ise Devlet tarafından milli kağıt yapımından vazgeçildiği görülmüştür. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 06.12.1997 tarih ve 1997/54 sayılı kararı ile SEKA özelleştirme kapsamına, 
15.07.1998 tarihinde ise 1998/51 sayılı karar ile özelleştirme programına alınmıştır. Yöntem olarak ‘’varlık satışı’’  
benimsenmiş  ve SEKA müesseleri önce işletmeye, sonra da anonim şirket statüsüne dönüştürülmüştür.

       Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 14.09.1998 tarih ve 1998/71 sayılı kararı ile SEKA İzmit işletmesinin 
kapatılması ve arsalarının yeşil alan, spor alanı, otel alanı ve lüks konut olarak İzmit Büyükşehir Belediyesince 
yapılan İmar Planı doğrultusunda düzenlenmesi, bu düzenleme içerisinde yer alan yeşil alanların ve spor  
alanlarının İzmit Büyükşehir Belediyesine  devri kaydı ile uygun görülmüştür. Ancak bu karar Kocaeli halkı ve SEKA 
çalışanlarının yoğun tepkisi ile karşılandığından, özelleştirme işlemi iptal edilmiştir.    Tarihler 10 Mart 2005 tarihini 
gösterdiğinde ise SEKA İzmit İşletmeleri Hükümet ve Türk-İş arasında yapılan protokol sonucunda çalışanları ve 
tüm varlıkları ile beraber İzmit Büyükşehir Belediyesine  devir edilmiştir. 

       Böylece Devlet tarafından 1936 yılında başlatılan milli kağıt üretimi 2005 yılında son bulmuştur.   Devlet dışında, 
özel sektörde kağıt imalatı ciddi olarak 1950 yılından sonra başlamış fakat kurulan tesislerin çoğu teknik ve 
teknolojik yönden yetersiz kalmışlardır.

       İşte şu anda yaşanan kağıt sıkıntısının altındaki tarihi acı ders.

       Türkiye, bölgesinde ve dünya’da söz sahibi olmak istiyor ise şu anda Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan  2023 
yılı için yapılmakta olan stratejik planlamaların içinde mutlaka milli kağıt  üretimi yeniden yer almalıdır.  Aksi 
halde Türkiye; 2023 yılında ve  sonrasın da    kağıt üreten ve  de kendisine kağıt ihraç eden ülkelerin  iradeleri ile 
istedikleri gibi yazdıracağı  tarih sayfaları içinde yer almak zorunda kalacaktır.
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Karabağ’ın Eski Tarihi ve Türk dünyasını 
karşı Rus-Ermeni Birliği
Rusya İmparatorluğu, işgal ve etnik 
temizlik politikası nedeniyle üç yüz yıldır 
Türk-Müslüman devletlerin ana düşmanı 
olmuştur. Rusların işlediği tedbirlere 20 bin 
yerli sakininin öldürüldüğü Berde faciası 
(944 yılı), Kafkasya’da ve Hazar havzasında 
möhkemlenmek uğruna Salariler, 
Şirvanşahlar, Safeviler ve Qacarlar devletleri 
ile yapılan savaşlar, Osmanlı devletine karşı 
on bir savaş, Kazan, Astrahan, Kırım, Sibirya 
hanlıklarının işgali, Orta Asya’nın, Kafkasların, 
ayrıca Azerbaycan’ın işgali, ermenilerin 
eli ile 1905-1906 yıllarında Azerbaycan’ın 
kuzeyinde, 1915-1920 yıllarında Doğu 
Anadolu’da, Orta Asya’da, Azerbaycan’ın 
güneyinde ve kuzeyinde on milyona yakın 
yerli halka karşı işlenen soykırımları, Sovyet 
Rusyası’nın Kafkaslar, Volqaboyu ve Kırım 
Türklerine karşı baskı tedbirleri, Afganistan 
Savaşı, 20 Ocak faciası, Hocalı soykırımı, 
Karabağ savaşı sonucunda Azerbaycan 
topraklarının işgali aittir. 

Son zamanlarda Orta Doğu’daki askeri 
çatışmalara karışmış olan Rusya, ilk defa 
Suriye’ye askeri müdahaleye katılmıştır. 
Geçen yüzyılın başında, Sovyet Rusyası’nın 
desteğiyle Azerbaycan’ın batı bölgelerinde 
oluşturulan sözde Ermenistan Cumhuriyeti, 
bugün Rusya’nın tampon bölgesidir. 
Rusya, bir zamanlar Doğu Avrupa’da, 
Balkanlarda, Kore’de, Arap dünyasında, 
Afganistan’da olduğu gibi, ayrıca Suriye’de 
ve Doğu Ukrayna’da da bunu yapmaya 
çabalamaktadır. Karabağ’ın ve çevresindeki 
Azerbaycan topraklarının geri dönüşünü 
Rusya’nın desteğiyle düşünmek asla 
mümkün değildir. Karabağ sorunu, 
Rusya’nın Kırım’ın Ukrayna’ya dönmesine ve 
Çeçenya’ya tam bağımsızlık etmesine izin 
vermeyi kabul etmemesi gibi bir düğüm 
haline gelmiştir.

1988-1993 yıllarında terörist Rus ve Ermeni 
askeri birlikleri Karabağ’ı ve çevresindeki 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yedi bölgesini 
işgal etti. Karabağ savaşı olarak bilinen bu 
savaşta, Azerbaycan halkı savaş alanında 
yalnız kaldı. Böylece, topraklarının% 
20’sini kaybetti ve bir milyondan fazla sivil 
vatanlarını terk etti ve ülke içinde yerlerinden 
edildi. Karabağ olmadan, Azerbaycan başsız 
bir beden gibidir. Rus İmparatorluğu, 
Ermenileri Karabağ’a 19. yüzyılın başlarından 
itibaren yerleştirerek bölgenin etno-politik 

durumunu değiştirmiştir. Sonuç olarak, 
Kafkasya’da Çeçenya’dan sonra ikinci bir uzun 
vadeli çatışma yaşandı. Aslında, Karabağ’ın 
eski sakinleri kimlerdir? Karabağ tarihinin 
ilk kaynaklarına kadar ulaşılmamasının ana 
nedeni nedir? Azerbaycanlılar ve Ermeniler 
arasındaki Karabağ ihtilafının modern 
zamanlarda devam etmesi ile hangi güçler 
daha fazla ilgileniyor? Karabağ çatışması 
sorunu daha uzun sürdüğü için, bu tür 
soruların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Sadece Azerbaycan’da değil, tüm Güney 
Kafkasya’da da, ilk insan yerleşimi Hocavand 
ve Fizuli bölgelerinin topraklarındaki 
Kuruçay vadisidir. 1.5 milyon yıl önce 
Kuruçay vadisinde yaşayan eski insanlar, 
iklim koşulları nedeniyle yakınlardaki 
Azıh, Tağlar, Zar, Berguşad ve diğer 
mağaralara yerleşmişlerdir. Dağlık Karabağ 
ve çevresindeki bölgelerin Rus-Ermeni 
teröristleri tarafından işgalinden sonra 
Ermenistan Cumhuriyeti Karabağ’ın eski 
yerleşim yerlerinde arkeolojik keşifler 
düzenlenmektedir. Ermeniler tarafından 
Karabağ’da eski anıt eserleri tahribe ve 
yıkıma maruz kalmıştır. Arkeolojik kazılara 
yabancı araştırmacıları çekmeye çalışan 
ermeniler, Kafkasya’nın yerel nüfusu oldukları 
konusunda kurgusal bir kavram öneriyorlar. 
Yapılan araştırmalar sonucunda ise, Kafkasya 
bölgesindeki en eski kültürün eski Türk 
kabilelerine ait olduğu kanıtlanmıştır. 
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2018 den 2019 Merhaba

8 aya yakın bir zaman dilimi içerisinde sevgili dostum Uluslararası Basın 
Yayın Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda aylık siyasi ekonomi 
sanat ve kültür yayını yapan Simge dergisinin Genel Yayın Yönetmeni 
Sayın Şerafettin Şıvkın beyin daveti üzerine uzun zamandır basından 
ayrı kalan bir kişi olarak tekrar yazmağa ve ülkemi tanıtma ya başladım.

Aynı zamanda doğu ve güney doğudan haber ve yazılarla Simge 
Dergisi ailesi tanışma şerefine nail oldum. Daha dün gibi bu 8 ay 
ve aynı zamanda kocaman bir yılı geri bıraktım. 2018 yılını kısaca 
değerlenirecek olursak ülkemiz açısından çok sancılı bir süreç olduğunu 
söylemek mümkün. Ekonomideki daralma işsizlik rakamlarının yükselişi 
terör belasının çığırından çıktığı Suriye iç savaşını yıllardır artarak 
sürdüğünü terör belasından ülkemizi savunmak için Suriye topraklarına 
Silahlı kuvvetletimizin opetasyon yaptığımızı içeride ve dışarıda terör 
örgütlerine yapılan ve sonuç aldığımız operasyonlar ABD ile ve diğer 
Avrupa ülkeleri ile ekonomik ve siyasi çekişmeler Rusya ile s 400 füzeleri 
ile antlaşma yapılması buna karşılık ABD’nin bize karşı düşmanca 
tutumu PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD ve YPG gibi terör örgütlerini 
destekleyip binlerce tırlar dolusu silah vererek eğitim donanım vererek 
bu terör örgütlerinin düzenli bir ordu haline dönüşmesini yardımcı olmak 
gibi stratejik dostluğa yakışmayan düşmanca davranışlar  Türkiye’nin 
kendisini savunmak için komşularıyla sürdürdüğü ince diploması 
ile Rusya, İran ile Astana mutabakatı sağlaması ve Suriyenin toprak 
bütünlüğünün sağlanması gibi önemli görüşmeler devam ederken 
tarihimizde yaşamadığımız bir döviz kıskacı ile savaşmaya başladık. 

Bir kaç ay içerisinde enfilasyon rakamları 100/25 e kadar yükseldi. 
Tüm ekonomik göstergeler alt üst oldu. Dolayısıyla çalışan emekli ve 
işsiz vatandaşlar yüksek enfilasyonla boğuşmağa başladı. Bir umutla 
2018’e girmiştik fakat anlatmağa çalıştığım iç ve dış problemler peşimizi 
bırakmadı. Demem o ki hep yeni bir yıla güzel temennilerle güzel umutlu 
barış ve huzur dileyerek girmek isteriz. 2018’in acı olaylarını bir daha 
yaşamamak üzere, 2019’un ülkemize dünyaya barış huzur ve mutluluk 
getirmesi dileği ile yeni yılın kutlu olsun Türkiyem.
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STK, DKK ve Yerel Seçimler
Ekonomiye sahip olanların istisnaları 
hariç, profesyonel ya da amatörce 
sistemin siyasetine de sahiptirler. Bu, 
kesimler ayrıca iç pazar kadar evrensel 
dış pazara da serbestçe girmek ihtiyacı 
ve rüyası ile yaşarlar. Her fırsatta, “ 
A Politik olduklarını”, “politika bizim 
işimiz değil” deseler de dış pazarlar için 
ülkelerinin iç yaşamına daha duyarlı, 
daha demokratik bir soysal po litika 
ile katkı sunmaları gerektiğinin de 
farkındalar. Çünkü bugünkü dünyanın 
pat ronları samimi olmasalar da dünya 
ülkeleriyle çıkar dengesini böyle 
vitrinize etmeye çalışıyorlar. Bu ilişkileri 
dengeleyen ve sürdürülebilir tutan sivil 
demokrasi mihenk taşlarının başında 
çoğunuzun bildiği Demokratik Kitle 
Kuruluşları(DKK) ve Sivil Toplum 
Kuruluşları(STK) gelmektedir. STK, 
DKK ve Vakıflar içte ve dışta iktidar ile 
sivil halk arasında veya bir devlet ile 
başka bir devlet arasında, sürdürülen 
ilişkiler de hem tutkal hem de tampon 
olabilmekteler. Bu kuruluşlar ister iç 
ister dış merkezli olsunlar, dallarındaki 
meyveler hem yerel hem de ev rensel 
renktedir.

Bu satırların yazarı, bir Kelam-ı 
Kibar’ında;  “Tüm dünya devletleri, 
tam anlamıyla sivilleşemediğinden 
Kamu Diplomasilerinde ve bir 
kısım dış politik gelişmelere devlet 
eliyle müdahil olamıyorlar.  Yani 
tüm devletler ulusal ve uluslar arası 
düzeydeki bazı problemlerini uluslar 
arası özel kuruluşlarla, basınla, 
Demokratik Kitle Kuruluş(DKK)ları 
ve Sivil Toplum Kuruluş (STK) larıyla 
iyileştirdikleri bilinmektedir.  Bu 
seçenekleri kullanmayan devletler, 
kimi sorunlarında ne iç ne de dünya 
kamuoyuna kendilerini anlatamıyorlar. 
(1)”

Günümüz insanı artık partizanca 
dayatmalar yerine diyalog istiyor. 
Branş, bilgi, çevre, ve ekolojik, 
teknolojik ihtiyaçları, yerel ve dünya 

problemlerinin sivil-yerel çö zümü 
öne çıkmaktadır. Bu anlamada özgür 
bireyin, bilgi insanının gelişmesine 
paralel yerel katalizörler, sivil 
örgütlenmeler de kendini yerel iktidara 
adeta birer denetçi olarak dayatıyor. 
Sivilleşmede nicel ve nitel kalite oranı 
artmaktadır. Hayatın her alanında sivil 
plan, proje üretilmektedir. ”Dünyayı 
hala barbarlar yönetiyor.(2)” olsa da; 
kla sik siyaset yerini modern, sivil, ileri 
demokrasiye bırakmaktadır. 

Yurttaşlarımızın partilere üyelik 
oranı ile dernek lere üyelik oranına 
bakıldığında STK ve DKK’ların parti 
üyeliklerini 10’a katladığı görülür. Bu 
tüm dünyada da böyledir.

Ülkemizde ve bölgemizde de 
Toplumsal Barış gerektiğinden fazla 
köşeli ve yavaş ilerlemektedir.  Bir 
devletin siyasi demokrasi yaşamına 
başka bir devletin veya devletlerin 
nasihatleri ve dayatmaları açıktan 
yön veremez belki, ama o ülkenin 
demokrasi değerleri olan kanaat 
insanları, stk, dkk ve vakıflarının 
her türlü program, plan ve proje 
sunmaları ertelenemez bir 
gerekliliktir Şüphesiz  bizde de 
gözle görülür çabalar ve gelişmeler 
sürdürülüyor. Lakin tüm sivil hak ve 
özgürlüklerin madein Batı, seküler 
ölçümlü bir ABD (Avrupa Birleşik 
Devletleri) üyelik müzakerelerin 
kuyruğuna takılarak ertelenmesi 
siyasi ve diplomatik bir yanlış. 

İç
im
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en

Mahmut ŞİMŞEK
Siyasi Analist / Yazar

mahmut21simsek21@gmail.com
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Yurttaşlarımıza sunduğumuz ve sunacağımız adaletli, demokratik, insani ve rahmani yeni Başkanlık 
sisteminin alt yapısını, yeni siyasi ve demokratik bir Anayasayla yürütmeye başlamak en doğrusu ve 
en değerlisidir.  Yasalara göre faliyet gösteren her sivil hareketle diyalog ve dirsek teması barış, birlik ve 
demokratik bir yaşam için esas alınmalıdır, diye düşünüyorum.

Muhterem Okuyucu;

Bu uzun girizgahtan sonra sadede gelelim. Amacımız şudur; önümüzde yerel seçimler var. Tüm il ve 
ilçelerde hemen hemen her parti Belediye Başkanlıkları ve meclisleri için adaylarını sahaya sürdü, 
sürecek. Yerel hizmet adına seçilecek olanlar, biz seçmen leri ile iç içe yaşayıp hizmet verecekleri için, 
bizce de daha değerli olmalılar. İşte tam bu noktada toplu mu hareketlendirecek olan STK ve DKK’larınıza 
nasıl bir çaba içinde olmaları gerektiğini hatırlatmayı, aklınızın ucundan geçirdiniz mi?

Evet beyler, her biriniz üyesi olduğunuz sivil çıkar grupları ( sendikalar, birlikler, bazı mesleki oda ve 
demekler) DKK’larınızın veya sivil baskı grupları (çevre, doğa, insan hakları, sağlık dernekle ri) STK’larınızın 
yerel adaylara ne söyleyeceğini ne söylemesi gerektiğini hiç merak edeni niz oldu mu? Doğrusu ben 
merak ediyorum. Şimdi, siz bana dönüp;”Aman sen de” diyorsa nız. Ben de size; “siz kendinizi, yaşadığınız 
yeri, tüm kentinizi bir düşünmeye başlayın, bana hak vereceksiz.” derim. Yok, siz de; “Hani o sivil, hani o 
demokratik Kitle Kuruluşu “ diyorsanız, yine birileri size;  “ o halde üyesi olduğunuz derneğe, sen dikaya 
sahip çıkın, onlar da sana sahip çıksın. Heso ağa mı senin sorunlarına sahip çıkacak?” diye sorabilir mi, 
elbette sorabilir.

Bana göre bu seçimde STK ve DKK’nızı ziyarete gelen tüm Belediye Baş kanları, Belediye Meclis ve 
küçük şehirlerde İl Genel Meclisi adaylarına dernek yöneticilerinizin; “Değerli Aday(lar)ımız, sevgili 
hemşehrimiz, seçimi kazandığınız takdir de; şehrimiz için, belediye hizmetleriniz için, hazırladığımız 
“önerilerimiz ve projelerimiz “ isimli bir paketimiz var. Bu paketimizin ağırlıklı olarak hayata geçmesi adına 
Belediye yönetiminizin yanında olacağımızı, ama en az bu projelerimizin kapsamı düzeyinde bize hizmet 
sunmadığınız takdirde; sizinle şu an yapılan bu görüşmede karşılıklı imzalamak istediğimiz protokol ile 
bu paketi, şehir, ilçe ve mahalle halkına açıklayarak, size Toplumsal Muhalefet yaparak, sizi halka şikayet 
edeceğimizi belirtmek isteriz” diyecek kadar duyarlı, tutarlı ve tamamlayıcı küçük bir ça lışması var mı? 
Takdir edersiniz ki; böylesi benzer hazırlıkları olan STK ‘ların ve DKK ’ların ancak gerçek yolunda STK ve 
DKK olduğu söylenebilir.

Yaşadığınız şehirde muhtemelen ekonomik ve sosyal içe rikli yüzlerce belki binlerce sivil dernek vardır. 
Sizin diyalog da olduğunuz Sivil Toplum veya Demokratik Kitle Kuruluşunuz böyle bir önermeyi tabanına 
danışarak hazırlıyor mu? Hiç olmazsa Türkiş, Hakiş, Disk, Tic. Odası, Sanayi Odası, Siad, Müsiad, Memur-
sen, İmo, Emo, Baro, Büro-sen, Tabipler Odası, İhd, Meslek sendikaları, Gençlik Örgütleri, Çevgön vs.nin 
önerimize benzeri birer “sözleşme” ile yazılı olarak hazırlayıp gelen adaylara imzalatma hazırlığı ve 
çabası var mı? Yoksa adayların ziyaretleri yine yerel gelenek ve göreneklerimizle, formalitelerle, çay-
pasta ikramıyla, başarı dilekleri, ağız kulaklarda, poker gülüşü ile; “Zaten yanınızdayız.” münafıklığıyla 
mı savsaklanacak? Elbette takdir sizin ama unutmayın; dizginleri olmayan at kolay tutulmaz. Sivil 
örgütlenmeler demokrasileri raydan çıkaran yönetenlere karşı el frenidir.  Çünkü Adaletle işlemeyen her 
yerel ve genel yönetim, frensiz araç gibidir. Nerede U dönüşü yapacağı, nerede devrileceği veya neyi, kimi 
eze ceği kiminle işbirliği yapacağı veya kimden tırsacağı kestirilemez. O halde bu yerel seçimde kendinize 
ve şehrinize ılıman bir iklim içinde hizmet için, demokrasi barış ve birlik için, Başkanlık Sisteminin alt 
yapısı ve yeni bir Anayasa için, bir katkı sunun efendim...

(1) Siyaset Üzerine AFORİZMALAR-1 Mahmut Şimşek sayfa: 26 
(2) age sayfa :88
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NİHAYET! MANSUR YAVAŞ…

Ana Muhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk 
Partisi) ile İyi Parti bir araya gelerek 
nihayetin de; Ankara Belediye Başkanlığına 
Mansur Yavaş’ı aday gösterdiler… 
Verdikleri en isabetli bir karar… Yavaş 
dışında gösterecekleri bir adayın başarılı 
olacağı düşünülemezdi… Ortak adaylık 
konusunda ilk defa doğru seçimi 
yaptılar… Yılan hikâyesine dönüşmüştü… 
Sürenin uzamasıyla hiç ilgisiz bir adayın 
gösterilebileceği tedirginliğini maalesef 
yaşattılar… Partiye üye olsun gibi şartları 
öne sürdüler… Keşke böyle şartları öne 
sürmeselerdi…

Yerel seçimlerde Belediye Başkanlığına 
aday olacak kişi, partiye üye olsa ne 
olur olmasa ne olur… En etkili unsur 
kişinin verebileceği hizmetlerin inandırıcı 
olmasıdır… Yavaş, her ne kadar CHP’ye üye 
yapılmış olsa da; onun çalışmaları öncelikli 
olur. Ona oy vereceklerde sadece üye 
olduğu CHP’liler değildir… Her kesimden 
her ideolojiden olan seçmenlerden 
oy alır… Çünkü Yavaş’ın “seçilirsem 
her kesin başkanı olacağım, her kesimi 
kucaklayacağım, halkın belini büken 
yüksek su faturalarını düşürmeyi ve hatta 
ücretsiz suya kavuşturma ” yönündeki 
açıklamaları ve projeleri Ankaralılara 
inandırıcı geldi.

Eskiden, Ankara’nın belli yerlerinde 
hayrat çeşmeleri vardı. İnsanlar susadığı 
zaman oralardan su içerek susuzluğunu 
giderirdi… Sokakta para ile su alınmazdı. 
Evlerin çeşmelerinden akan sular da 
içilirdi. Haberlerde bile en sağlıklı suyun 
evdeki çeşmeden aktığı söylenirdi… Ne 
oldu da; bu insanlar akan çeşmelerinden 
su içmemeye başladı. Hayrat çeşmeleri 
ortadan kalktı… Bunun nedeni ise; 
birileri sudan para kazansın diye sağlıksız 
pet şişelerde ki suyun en sağlıklı su gibi 
piyasaya sürülerek insanların almaya 
mecbur bırakılmalarıdır… İnsanlar sokağa 
çıktıklarında bile en az bir ped şişe suya 
para ödemek zorunda bırakıldı… Çünkü 
o hayrat çeşmeleri de hemen hemen 
kalmadı. Olanlarında sağlıklı olup olmadığı 
endişesi var… İçilebilir su yerine içilemeyen 
suyun karıştırılmasıyla Ankaralıların o 
güzelim suyu içilmez oldu…

Mansur Yavaş’ın karşısında ise; iktidarın 
Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet 
Özhaseki var… O da güçlü bir aday… 
5 defa üst üste Kayseri’de Belediye 
Başkanlığına seçilmiş. Aynı zamanda 
Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel 
Başkan Yardımcısı. İktidar arkasında. Her 
şeyden önce Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan arkasında… Şimdi destek 
yazılarını çektiği söylenmiş olsa da; 
görevden alınan Gökçek’inde desteklediği 
aday Özhaseki’dir…Gökçek “ kendisi 
arkadaşımdır. Onun geçmişi ülkücüdür. 
Belediyede deneyimlidir.” gibi öyle böyle 
destek olmadı… Ama bazen destekler 
geride tepebiliyor… Eskiden ülkücü 
olması onun bütün ülkücülerden oy 
alacağı anlamına gelmez… Bu söylemler 
oy verecekleri vaz da geçirebilir… Bu 
söylemlerin yerine bütün Ankaralılara 
eşit hizmet götüreceğini, kendisine oy 
verilen semtlerle oy vermeyen semtler 
arasında bir fark olmayacağını açıklasa 
daha iyi olurdu… Kendilerine oy çıkmayan 
semtlerde ki otobüs sayısı ile oy çıkan 
yerlere verilen otobüs seferlerinin sayısı 
bilinen bir gerçek. Bir semte bom boş 
giden sayısız belediye otobüsü varken, 
diğer bir semte tıklım tıklım giden az sayıda 
belediye otobüsü var…

Ankaralılar Belediye Başkanını seçerken 
bunları göz önüne alacaklarıdır. Biz- onlar 
sözünü kullananlara değil biz diyenlere 
oy verecektir. Tabii ki oy verilecek adayın 
vereceği hizmetlerinin de inandırıcı 
olmasıdır… İdeoloji değil hizmet 
konuşulmalıdır… Mahalli seçimlerde 
sandıklara siyasi partiler değil halk sahip 
çıkacaktır... Mansur Yavaş’ı destekleyen 
farklı ideolojideki birçok insanın aynı 
sandığa sahip çıktıkları görülecektir. 
Özhaseki içinde öyle… Şu elektrik kesintileri 
falan inşallah olmaz… Özellikle Mansur 
Yavaş’a sesleniyorum. Oylar tamamen 
sayılmadan ekranlara çıkarak kazandım 
açıklaması yapmayın. Geçen seçimlerdeki 
açıklamanızın arkasından kesilen elektrikler 
sonucu destekleyenlerinizi hayal kırıklığına 
uğratmıştınız… Bu sefer uğratmayın… 
Ankaralıların çoğunluğu yine size oy 
verecektir...İç

im
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en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Prof. Dr. Dilek Günal, parkinsonda ileri evre tedavi 
seçeneklerinden olan beyin pili tedavisinin hastaların 
yaşam kalitelerinde düzelmeler sağladığını söyledi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek 
Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkinsonun 
60 yaş üzerinde görülme riski artan, hareket yavaşlaması 
ile seyreden nörolojik bir hastalık olduğunu, hastaların 
hekime el titremesi şikayetiyle başvuracakları gibi 
hareketlerde zorluk, yürümede yavaşlama, öne doğru 
eğik yürüme, omuzda ağrı veya çabuk yorulma gibi 
yakınmalarla da gidebildiğini söyledi. 

Parkinsonda tüm bunların yanında, beyin görüntülemesi 
(MR) ve kan testlerinin tanıya yardımcı yöntemler 
olduğunu aktaran Günal, tanı alınmasının ardından 
başlanan ilaç tedavisinin düzenli şekilde, ömür boyu 
devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Günal, “Hasta tedavisine ara verdiğinde veya ilaçlarını 
düzensiz kullandığında şikayetleri tekrar artar ve 
hastalığın seyrinde ilerleme oluşabilir. Parkinsonda erken 
dönemlerde ağızdan alınan ilaç tedavileri uygulanır. 
İlaçların dozları, sıklığı ve çeşitliliği hastadan hastaya 
değişir ve 3-6 aylık doktor takiplerinde doz ayarları yapılır.” 
diye konuştu.

Prof. Dr. Günal, parkinson bulgularının yaş ilerledikçe 
arttığını ve farklı sistemlere ait şikayetlerin tabloya 
eklenebildiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Hastalığın ilk yıllarında sorun oluşturan titreme 
yakınması zamanla geriler, harekete başlama zorluğu, 
denge sorunları ve uyku sorunları artar. Bu sorunların bir 
kısmı ilaç dozları ayarlanarak düzeltilebilir. Ancak hastalık 
ilerledikçe ilaçlardan faydalanma azalır. Bunun nedeni 
ilacın etkisini kaybetmesi veya alışkanlık yapması değildir. 
Hastalık süresi arttıkça, beyinde yaşayan dopamin 
üreten hücre sayısı azalır ve hasta daha fazla ilaca ihtiyaç 
duyar. Bir süre sonra dopamin üretimi tamamen biter 
ve parkinson hastasının hareketleri ilaç olarak kullandığı 
dopamin ile sağlanır. Hastalık süresi uzadıkça hastaların 
yaşam kalitelerini düşüren hareket yavaşlaması, denge 
ve uyku sorunları giderek artar. 5-10 yıl sonra ilaçları 
çok sık aralarla kullanan ve ilaç yan etkilerini şiddetli 
yaşayan hastalara, cihaz uygulamalı ileri dönem tedavileri 
uygulanabilir.

Günal, hastalığı oldukça ilerlemiş ve beynin kendi 
dopamin üretimi neredeyse tükenmiş ileri evre hastaların, 
beyin pili tedavisinde beklenen yanıtı veremediklerini 
dile getirerek, bu tedavinin hekim tarafından belirlenen 
hastalara, uzmanlaşmış merkezler ve ekipler tarafından 
uygulanmasının önemini aktardı.

Beyin pili parkinson hastalarına umut oluyor
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‘Depresyonu yenen molekül araştırması’na ödül
Prof. Dr. Sinan Çavun, “Gly-Gln’in depresyonda kullanımı” konulu araştırmasıyla, Doktorclub Awards 2018 
Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nin “Yılın Ar-Ge/İnovasyon Uygulaması” dalında birincilik ödülü aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan 
Çavun, Doktorclub Awards 2018 Türkiye’nin Sağlık 
Ödülleri’nin “Yılın Ar-Ge/İnovasyon Uygulaması” dalında 
birinciliğe layık görüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 kategoride 
verilen “Doktorclub Awards 2018” ödülleri belli oldu.

Toplam 15 bin hekim üyenin oyları sonucunda, “Gly-
Gln’in depresyonda kullanımı” konulu araştırmasıyla Tıp 
Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sinan Çavun, “Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri” başlığı 
altında verilen “Yılın Ar-Ge/İnovasyon Uygulaması” dalında 
birinciliğe layık görüldü.

Çavun, ödülünü, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu’ndan aldı.

Törende konuşma yapan Çavun, “çağın en büyük vebası” 
olarak tanımlanan depresyona bir umut olabilmek adına 
10 yıldır çalışmaların devam ettiğini ve deney hayvanları 
aşamasının tamamlandığını belirterek, “Bundan sonra ilaç 
firmalarıyla birlikte klinik aşamanın da tamamlanmasıyla 
Türkiye’den bir ilaç modülünü dünya tıbbına adamaktan 
büyük mutluluk duyacağım.” ifadesini kullandı.

Doktorclub Awards’ın BUÜ Tıp Fakültesine verdiği teşekkür 
belgesini teslim alan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya da Prof. Dr. 

Sinan Çavun’u tebrik ederek, çalışmanın bundan sonraki 
süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

Çavun ve ekibinin çalışması, “Mutluluk hormonu” olarak 
bilinen “B-endorfin”in yıkımı sırasında ortaya çıkan ve 
vücutta sentez edilebilen (Glycyl-glutamine) Gly-Gln’in 
depresyon tedavisindeki etkinliğini kanıtlamıştı. Klinik 
deneyler aşamasındaki çalışmaya Avrupa ve ABD patenti 
de alınmıştı.
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KERAMET
Bir adam çok sevdiği kadına 
şiirler yazıyordu. 
 
Sonra o kadın ansızın onu terk 
etti.
 
Adam kadının ardından şiirler 
yazmaya devam etti. 
 
Daha çok yazdı. Ve günün 
birinde çok ünlü bir şair oldu.
 
Yıllar sonra kadının yaşadığı 
kente gitti ve bir şiir dinletisi 
sundu.

Dinleti bittiğinde uğruna şiirler 
yazılan kadın kolunda kocası ile 
çıkışa geldi ve adama “merhaba” 
dedi.
 
Adam ona sıradan insana bakar 
gibi baktı.
 
Kadın,”beni tanımadın mı” dedi. 
Adam,”hayır tanımadım” dedi. 

Nasıl tanımazsın! 

Uğruna şiirler yazdığın kadınım, 
ben; Seni şair yapan kadın... 

Adam kadının gözlerine baktı ve 
şöyle dedi. 

“Keramet sende olsaydı, o 
koluna taktığın adamda şair 
olurdu...!
 
Mona Roza.

Netice itibarı ile..

Keramet önce insanın 
kendisinde olmalı.

Nevzat SONER
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Nevzat SONER
Yazar

nevsoner@gmail.com



59ARALIK  2018 - YENİ SAYI: 5

BİLGİ



60 ARALIK  2018 - YENİ SAYI: 5

TEKNOLOJİ

Gençlerden ‘otonom su altı aracı’yla savunma 
sanayisine destek
İTÜ Robotik Kulübü’nün 19-21 yaş 
aralığındaki 25 mühendis adayından 
oluşan Otonom Su Altı Aracı Takımı, 
tasarladıkları araçla Türkiye’nin gelişen 
yerli ve milli teknolojisine katkı 
sağlayarak Türk savunma sanayisine 
destek olmayı hedefliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Robotik Kulübü Otonom Su Altı Aracı 
(Autonomous Underwater Vehicle 
- AUV) Takımı, ülkenin gelişen yerli 
ve milli teknolojisine katkı sağlamak 
ve savunma sanayine destek olmak 
amacıyla tasarladıkları otonom su altı 
aracıyla Türkiye’yi uluslararası arenada 
temsil edecek.

Makine Mühendisliği, Gemi İnşaat 
Mühendisliği, Kontrol Otomasyon 
Mühendisliği, Elektronik Haberleşme 
ve Elektrik Mühendisliği bölümlerinde 
eğitim gören 19-21 yaş aralığındaki 
25 mühendis adayından oluşan AUV 
takımı, su altında herhangi bir kontrol 
veya komuta sistemine bağlı kalmadan, 
yüksek çözünürlüklü algılayıcılar ve 
kameralar yardımıyla hareket sistemini 
kullanarak, belirlenmiş görevleri daha 
önce tanımadığı bir ortamda otonom 
şekilde gerçekleştirebilen su altı aracı 
üretti.

Hazırlıklarına temmuz ayında başlanan 
ve 2019’un nisan ayında tamamlanması 
beklenen, yerli ve milli imkanlarla 
oluşturulan yapay zeka ürünü insansız 
su altı aracı, belirli mesafe ve derinlikten 
torpido fırlatabilme, robot kollarıyla 
nesneleri taşıyabilme ve renkleri 
ayırt edebilme gibi çeşitli özellikleri 
barındırıyor. Mekanik tasarımı devam 
eden aracın ana hatlarını şasi, iticiler, 
ışık, robot kol, elektronik ve kamera 
muhafazaları gibi unsurlar oluşturuyor.

Denizaltıların konum ve durum tespiti, 
harekat bölgesini haritalama, terör 
bölgelerindeki askeri personeli riske 
atmadan drone ya da İHA kullanımıyla

istihbarat toplama, aktif-pasif sonar sistemleriyle su altındaki mayını tespit, 
teşhis ve tanıma görevlerini de yapabilecek şekilde tasarımı geliştirilecek 
aracın, askeri kullanıma uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Su altı hidrografik ve oşinografik araştırmaları, petrol endüstrisi, su altı 
maden araştırmaları gibi alanlarda da hizmet edebilecek kapasiteye sahip 
aracın, yapay zeka, navigasyon, otonom yol belirleme, görüntü işleme gibi 
yazılımsal gelişmişliği de bulunuyor.

Türkiye’yi gelişen su altı teknolojisinde uluslararası alanda temsil etmek, bu 
konuda ülkenin yeterliliğine dikkati çekmek ve yerli üretim sürecine teşviki 
sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren takımın uzun vadeli planları 
arasında ise her yanı sularla çevrili Türkiye’yi, su altı araçları ihracatında 
önemli bir yere ulaştırmak yer alıyor.

ABD’de düzenlenen “MATE ROV” yarışmasında iki yıl üst üste finale kalmayı 
başaran takım, tasarladıkları otonom su altı aracıyla San Diego’da temmuz 
ayında düzenlenecek “RoboSUB2019” yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye 
hazırlanıyor.

“Neden Türk öğrenciler bunu başaramasın?”

AUV Takımı kaptanı Maden Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem 
Öykü Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışındaki yarışmalarda 
Türkiye’yi ve İTÜ’yü temsil ettiklerini dile getirdi.
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TEKNOLOJİ

İki yıl boyunca uzaktan kumanda edilebilen su altı aracı üzerinde çalıştıklarını belirten Demir, Türkiye’deki yarışmada birincilik, 
Amerika’daki yarışmada da 11.’lik elde ettiklerini anlattı.

Demir, şimdi ise otonom su altı aracı tasarladıklarını aktararak, “Artık teknoloji çok gelişiyor ve yapay zekanın da dünyada kullanımı 
çok yaygınlaştı. Ancak Türkiye’de bunun örneklerini üniversite seviyesinde çok fazla göremiyoruz. Biz de İTÜ öğrencileri olarak, bu 
anlamda Türkiye’ye bir yenilik katmak istiyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı da bununla ilgili bir proje başlattı. Açıkçası ondan da 
biraz esinlenerek, ‘Böyle bir projede neden Türk öğrencilerinin ismi olmasın, neden Türk öğrenciler bunu başaramasın?’ mottosuyla 
yola çıktık.” diye konuştu.

Otonom su altı araçlarının elektronik devreleriyle ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demir, şöyle konuştu: “Aracın yazılım 
kısmının yüzde 55’i tamamlandı ama otonom bir şekilde hareket edebilmesi ve komutlara uyabilmesi için yazılımı üzerinde biraz 
daha çalışılması lazım. Birkaç sensör eksiğimiz var. Aracımız şu an suya atıldığında hareket edebiliyor, motorlarını kullanabiliyoruz. 
Görevleri az çok yerine getirebiliyoruz ama otonom için önce birkaç sensörü edinmemiz lazım.”

Demir, ürettikleri otonom su altı aracıyla Türkiye’de ses getirmek istediklerinin altını çizerek, aracı tamamlamak için gerekli teknik 
ekipmana ihtiyaç duyduklarını bunun için de sponsor bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Amerika’daki yarışmada iyi bir derece elde etmeyi hedeflediklerini dile getiren Demir, Türkiye’de bu alanda verilen eğitimin kaliteli 
olduğunu kanıtlamak istediklerini sözlerine ekledi.

AUV Takımı’nda yazılım alanında çalışan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Enes Demirağ, su 
altı aracını pilota ihtiyaç duymadan tamamen otonom bir şekilde su altında belli görevleri başarıyla tamamlayabilmesi için 
tasarladıklarını anlattı. Aracın, yapay zeka algoritmalarını kullanarak üzerinde bulunan kamera sayesinde görüntüleri işleyip kendi 
rotasını çizdiğine dikkati çeken Demirağ, şunları kaydetti: “Su altı haritalamasının yanı sıra üzerindeki sensörlerin verilerini işleyerek 
suyun tuz, sıcaklık ve basınç oranını ve sudaki canlılığı görmek gibi farklı alanlardaki çalışmalarda kullanılabilir. Savunma sanayii 
alanında ise mayın tespiti, bilimsel alanlarda canlılık tespiti ve su altı araştırmalarında da kullanılabilir. Ayrıca, elektronik ve yazılım da 
dahil üretimin büyük kısmını kendi atölyemizde yapıyoruz.”

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tutak ise temel çıkış noktalarının yerli ve milli üretime destek 
vermek olduğunu vurguladı. Araçta kullanılan parçaların yüzde yüzünün milli imkanlarla üretilemediğini aktaran Tutak, “Bunları 
yurt dışından temin ediyoruz ama tasarımdaki yazılımının Türk mühendisliğine ait olması, bunun yanında elektronik devrelerin, ana 
kartların öğrencilerimiz tarafından dizayn edilip, üretilip, test edilmesi aracın yerlilik seviyesini yükseltmek açısından büyük önem 
arz ediyor.” diye konuştu.

Tutak, denizin altında araştırma yapabilmek için insan gücünü minimuma indirerek kendi kendine görev eşleştirebilen otonom 
araçlara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, “Mayın gibi su altına yerleştirilen ama yüzeyden görünmez olan sistemlerin tespiti, 
aktif-pasif sonar sistemleriyle çalışan otonom cihazlarla mümkün olabilir.” ifadelerini kullandı.
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BİLİM İNSANI

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü Barkana’nın
Yeditepe Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Duygun Erol Barkana, 
Türkiye Bilimler Akademisi’nin Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı 
Ödülü’ne layık görüldü.

Yeditepe Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Duygun Erol Barkana, 
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanı Ödülü’ne değer görüldü.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, 2018 yılı, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Törende, Yeditepe Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Duygun Erol 
Barkana, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında “TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü aldı. 

Uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalar 

“Kontrol ve robotik sistemleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle, 
bilime önemli katkılarda bulunmuş 39 yaş altı akademisyenlere verilen TÜBA Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanı Ödülü’ne değer görülen Prof. Dr. Duygun Erol Barkana, Yeditepe Üniversitesi’nde “Medikal 
Robotlar”, “Sosyal Robotlar” ve “İnsan-Robot İletişimi” alanlarında araştırmalarını sürdürüyor.
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DERNEK

MAHKUMLAR  İNFAZ AİLELERİ YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ                                                                                                                                  

Derneğin amacı, Dernek, Hukuk Devletinin gereği olarak kişiler suç işliyor ve cezasını çekiyorlar fakat suçu 
işleyenlerin geride kalan aileleri maddi manevi mağduriyetler yaşamakta, suçun şahsiliği ilkesi gereği mahkum 
yakınlarının sosyal ekonomik ve manevi mağduriyetlerinin giderilmesi sağlıklı bir toplum gereği toplumsal hayatın 
sağlıklı şekilde devam etmesi için gereklidir. Derneğimiz mahkum ailelerine yönelik yapacağı çalışmalarla sosyal 
Devlet anlayışının gelişmesi ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek faaliyetler amacı ile kurulmuştur.

Mahkumlar infaz derneği kısaltılışı M.İ.D. olan derneğimizin öncelikle mahkum çocuklarının eğitimini 
önemsemektedir. MİD çocuklarımızın okul ve bütün genel ihtiyaçlarını gelen yardımsever üyelerimiz ve iş 
adamlarımız aracılığıyla mahkum çocuklarımıza iletmektedir. Mahkumlarımızın eş ve çocuklarına iş bulma. Ceza 
evinden çıkan mahkumlara iş ortamı hazırlama süren davalarına avukat temini gibi bir çok mahkum sorununa 
yardımcı olmaktayız.

M.İ.D. Mahkumlar infaz derneğimizin  Genel Başkanı  İnfaz GÖKTÜRK  İş adamlarımız üyelerimizle birlikte daha iyi 
bir toplumun mimarları olarak gece gündüz çalışmaktayız bizlerle beraber olmak bize destek olmak isteyen herkese 
ihtiyacımız var yardımlarınızı bekleriz.
Mahkumlar İnfaz Aileleri  Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

M.İ.D BAĞIŞ HESAP NUMARALARIMIZ 

KUVEYT TÜRK ;   TL;  TR23 0020 5000 0954 0552 6000 01
                        USD;  TR39 0020 5000 0954 0552 6001 01
                        EURO;  TR12 0020 5000 0954 0552 6001 02
                         PTT ATM’lerinden de bağış yapabilirsiniz.
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