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BAŞKANDAN

DAHA NE OLSUN…

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Dikkat ettiniz mi bilmiyorum, tüm ülkeler 
Müslüman ülkelere karşı düşmanca bir 
tavır içinde.

AB ülkeleri.
ABD.
Rusya ve diğerleri...

Birbirini sevmeseler bile işi gücü bırakıp 
İslam ülkelerinin bir adım boyu yol 
ilerlememesi için gayret sarf ediyorlar.

Birlik ve beraberlik içinde oldukları için de 
başarılı oluyorlar.

Irak.
Libya.
Afganistan.
Mısır.
Ve hatta şu an İran’da çıkarılan karışıklıklar 
bunun ispatı değil mi?

Ve tüm bu yapılanlar net bir şekilde 
ortada iken Akdeniz’de yüzde yüz 
petrol arama hakkımız için bize destek 
verilmiyor, ondan sonra bu ülkeler neden 
kalkınmıyor diye dövünüyoruz.

Hiçbir şey bilinmezse bile AB ülkeleri 
haklı veya haksız olsalar bile birbirinin 
kuyruğunu bırakmadıkları meydanda, 
bari bunlardan ders alınsa!

Alınmazsa bile birbirine düşman 
olacaklarına Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın kendileri için yaptıklarını 
görmeleri yeter.

Kimsenin yapmayacağı ve en son Libya’nın gayrı 
meşru güçler tarafından bölünmemesi  için asker 
sevkini parlamentoya getireceğini Cumhurbaşkanı 
tüm dünyaya duyurdu.

Buda mı yetmedi!

Bizde yapılacak olansa iktidar ve muhalefetin bir 
araya gelip konuyu enine boyuna tartıştıktan sonra işi 
çözüme kavuşturmaları…

Kim ne derse desin..

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan büyük bir eforla ülke 
ekonomisi için gayret sarf edip en son yerli otomobil 
üretim modeliyle de hem halktan hem muhalefetten 
hak ettiği desteği aldı.

Daha ne olsun.
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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli 
otomobil Gebze’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle tanıtıldı.

Türkiye’nin Otomobili görücüye çıktı

GÜNCEL

Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen “Yeniliğe Yolculuk Buluşması” programına Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG 
hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri 
ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim’in yanı sıra Türkiye’nin Otomobili’ne ait modüler ve elektrik güç 
ünitesi de tören alanında sergileniyor.

TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye 
alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez 
paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan 
elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, 
merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine 
sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s 
hızlanabilecek.
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GÜNCEL

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı 
ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20’ye kadar katkı sağlayan 
geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan TOGG’dan yapılan açıklamaya göre, TOGG’un kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı 
mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceği paylaşılacak.

Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018’de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir 
konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde 
kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları 
tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak 
değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olacak.

Bugün ön gösterimi yapılacak yüzde 100 elektrikli otomobilin önemli özellikleri olacak.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile otomobil ev ve iş yerlerinden sonra üçüncü bir 
yaşam alanı olacak.

Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek 
için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, 
evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen 
bir asistana dönüşecek. İlerleyen yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı 
otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek ve mobilite ekosistemi içinde doğacak yeni hizmetler 
kullanıcıların hayatına değer katan ve kolaylaştıran farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak.

Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı 
teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak 
olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal 
gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları 
ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik Asistan” teknolojisi 
günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç 
boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.
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İÇİMİZDEN

SU AKAR...

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Aslında olay basit...
Basit ama basiti 
zorlaştırmada üzerimize yok 
maşallah.

Bıktınız biliyorum.

Bende bıktım ama birde ne 
göreyim!.. Kanal İstanbul’u 
olumlu açıklamaya çalışan 
güya bir öğretim görevlisi 
amca, 4-5 saat açıklama 
yaptı, yemin ederim ne 
dediği anlaşılmadı.

Olsun.

Ardından TV’de uzman 
Prof. Dr. Hoca ve hocalar 
hazırlanan ÇED Raporunun 
rapor olmadığını ve kanalın 
şu an gerekli olmayıp 
deprem bölgesi İstanbul’a 
büyük zarar vereceğini 
açıkladılar.

Tabii...

Hem amca ve hem Prof. 
Dr. Öğretim görevlisinin 
anlaşılan ve anlaşılmayan 
açıklamaları üzerine halk 
büyük çoğunlukla, “Bize 
de sorulması gerekir” diye 
itiraz dilekçelerini dayadı 
durdu.

İyi etti. Burada önemli olan 
HALK!..

Halka rağmen bir şeyin 
önünde durulmasının 
mümkün olmayacağını, 
olumlu ve mutlu netice 
alınması için garantinin 
referandum olacağının 
bilinmesi gerekir.

Çünkü bu büyük bir maliyet 
ve benzin 7 TL’yi aştı!.. 
Asgari ücretse 2.324 TL 
olarak açıklandı, Türk İş ve 
diğer sendika üyeleri masayı 
terk etti!  

Demek ki sistemde bir sorun 
var ve artık toplum kendi 
vicdanını örgütlemeye 
çalışıp, kendi kullanım 
alanını başkalarına 
kullandırmamaya çalışıyor.

Bu hem iktidar, hem 
muhalefet, hem hepimiz 
için çok iyi, çok olumlu.

Olumlu olmayanlar içinse.

Su akar.
Deli bakar!..
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GÜNCEL

Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle 
kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış 
gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini daha 
kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak. TOGG bu yıkıcı teknolojinin 
otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan ilk mobilite 
şirketi olmayı hedefliyor.

TOGG otomobil gamının tüm modellerine altyapı oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç 
platformunu özgün, modüler ve üstün olmak üzere 3 ana başlık ile tanımlıyor.

TOGG bu başlıkların içeriğini “Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, 
tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait 
olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform... Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık 
ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimari... 
Sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst 
düzeye taşıyan altyapı...” şeklinde sıralıyor.

Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten 
yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor. 

Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş 
kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve 
akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp 
yönetebilecek.
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtımı 
yapılan “Türkiye’nin Otomobili”ni 
kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Gebze’de “Bilişim Vadisi”nin resmi 
açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı 
“Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu 
Yeniliğe Yolculuk Buluşması” programının 
ardından “Türkiye’nin Otomobili”nin SUV 
modelinin direksiyonuna geçti.

Erdoğan’a, Bilişim Vadisi’nde 
gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG 
Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile 
torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşünün 
ardından araçtan inerek beraberindekilerle 
fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Türkiye’nin Otomobili’ni kullandı
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GÜNCEL

Türkiye’nin otomobili, ilk gösteriminin hemen ardından Twitter’da dünya gündeminin ilk sırasında yer aldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze’de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle tanıtıldı.

Türkiye’de büyük bir merakla beklenen Türkiye’nin otomobili, Twitter’da da dünya çapında “trend topic” oldu. 
#Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye’nin otomobili hakkında çok kısa bir süre 
içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

Türkiye’nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasında

Tanıtımı gerçekleştirilen “Türkiye’nin Otomobili” Trakya ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve esnafta heyecan yarattı.

“Türkiye’nin Otomobili” Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarda heyecan 
yarattı.

Erzurum’da cağ kebabı ustası Tuncay Aktaş yaptığı açıklamada, Türkiye’nin otomobil atağına kalkmasının 
kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Ülke olarak otomobil üretmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Aktaş, “Allah daha güzellerini nasip etsin. 
Devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Yerli otomobili gelecekte almayı düşünüyorum. Elektrikli olması bizi daha 
da sevindirdi. Benzine muhtaç kalmaktansa elektrikli olması daha güzel.” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kars Şube Başkanı Şahin Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından tanıtılan, 2022’de üretimine başlanacak yerli ve milli otomobili çok beğendiklerini söyledi.

Ağrı’da lokanta işletmeciliği yapan Nesim Çınar, yerli otomobilin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Ülkem 
adına çok sevindim, otomobil çok güzel. 2022 yılında üretime başlanırsa inşallah biz de almayı düşünüyoruz. 
Otomobilin akülü ve şarjlı olması çok güzel.” değerlendirmesinde bulundu..

Türkiye’nin Otomobili Trakya ve Doğu Anadolu’da heyecan yarattı
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İÇİMİZDEN

NOELİNİZ KUTLU OLSUN!
Noel yaklaşıyor.
Son yıllarda  NOEL ile kavga başladı.
Bu kavga dar geldi  yılbaşı kutlamaları ile 
kavga etmeye başladılar.
Bu kadar cehalet öküzlere bile fazla gelir.
Önce  Noel nedir, ona göz atalım:
Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde Hazreti  
İsa’nın doğumunun kutlandığı Hıristiyan 
bayramıdır..

Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş 
veya Milât Yortusu olarak da bilinir. 
20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, 
Hıristiyan olmayanlar tarafından da 
kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, 
hediye alışverişi çevrersinde yoğunlaşan 
bir bayram olarak da kutlanmaya 
başlamıştır.

Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik 
figür Noel Baba temel bir rol oynar.
Noel, her yıl dünyadaki Hıristiyanların 
çoğunluğu tarafından 25 Aralık’ta 
kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık’ta Noel 
arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 
Aralık akşamına kadar devam eder. 
Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks 
Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık’a 
denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlarlar.
 Hıristiyanların çoğunlukta olduğu 
ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı 
tatiliyle birleştirilir.
Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel’i Jülyen 
takvimine göre kutlamasının nedeni, 
miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa 
XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş 
olmasıdır. 
Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri 
miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 
Aralık’ta kutlamaya başlamıştır.
Çocukluğumdan beri kutladığımız yılbaşı 
ile Noel’in arasında beş gün vardır.
64 yıl öncenin insanları bir kez olsun 
Noel ile yılbaşını karıştırmadılar.
O zamanlar beyin kullanımı daha 
yaygındı.

Günümüzde bazıları NOEL ile kavga 
ediyorlar.
“Müslümanlar Noel kutlamazlar” diye bir 
yerlerini  yırtıyorlar.
Müslümanlar bu güne kadar hiç Noel 
kutlamadılar.
İlk anımsadığım 1955 yılbaşıdır.
64 yıldır 31 Aralık gecesi yeni gelen veya 

bizim ulaştığımız yeni yılı karşılarız ve 
kutlarız.
Bu kutlamaların dini bir içeriği yoktur.
Hıristiyanlar bu konuda daha tutarlı.
Her yıl 25 Aralık’ta Hazreti İsa’nın 
doğumunu kutluyorlar.
Beyinlerini başlarında süs olarak 
taşıyanların kendilerini en büyük 
Müslüman görmeleri başka çağrışımlar 
getirdi.
Kendime sordum:“ Hazreti İsa’nın 
doğumunu kutlasak ne olur?”
Kuran Hazreti  İsa’nın peygamberliğini 
onaylamıyor mu?
Kuran’da 50 yerde Hazreti İsa geçer.
Ali İmran Suresi 45.Ayeti çok açık ve 
nettir.:

“Bir de melekler şöyle demişlerdi ”  Ey 
Meryem ! Allah seni, kendisinden bir 
kelimeyle muştuluyor. Adı Meryem oğlu 
İSA  Mesih’tir. Dünya ve ahrette yüz 
akıdır. Allah’a yaklaştırılanlardandır”
Maide Suresi 46 Ayet yine Hazreti İsa ile 
ilgili:
“Ardından o peygamberlerin izleri üzere 
Meryem oğlu İsa’yı gönderdik.Tevrat’tan 
yanında bulunanı doğruluyordu. Ona 
İncil’i verdik. Hidayet ve ışık vardı onda.
Tevrat’tan yana olanı tasdikleyici idi.
Doğruya ve güzele kılavuzdu, Takvaya 
sarılanlara bir öğüt.”
NOEL’le kavga edenler  nasıl 
Müslüman’dır ki Kuran’ın içeriğine karşı 
çıkıyorlar.

Allah’ın adını koyduğu ve övdüğü 
bir peygamberin doğum gününü 
kutlamaktan daha doğal ne olabilir…
Keşke  ne zaman olduğunu bilsek de 
Hazreti Musa’nın da doğum gününü 
kutlasak.
Noel’i isteyen kutlamaz  ama kutlayanlara  
karşı çıkmak ve kınamak  Allah ile hasım 
olmaktır.

 İmanın koşulları arasında Peygamberlere 
inanmayı koymuşlar.
Bu işleri Allah’tan daha iyi bildiğini 
sananlar varsa, bu onların sorunudur.
Ben bu yıldan başlamak üzere 
Hazreti İsa’nın doğumu olan NOEL’i 
kutlayacağım.
Herkesin Noel’i de kutlu olsun.İç

im
izd

en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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Kuruluşunun 15. yılını kutlayan İstanbul Modern, 2019’da 360 bin ziyaretçi 
ağırlarken, 55 bin çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturdu.

İstanbul Modern, 2019 yılında koleksiyon sergisinin yanı sıra 7 süreli sergiyle 38 sanatçının yapıtlarını izleyiciyle 
buluşturdu. Sanatseverler, Anthony Cragg, İplikten Çözülenler, Uluslararası Sanat Filmleri ve Canan Tolon sergisinin 
yanı sıra Yıldız Moran, Ara Güler ve Lütfi Özkök’ün fotoğraflarıyla buluştu. İstanbul Modern Sinema ise 10 özel 
programla 208 film gösterimi gerçekleştirdi,

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, geçen günlerde 15. yaşını kutlayan müzenin 8 milyon 
ziyaretçiye ulaştığını kaydetti.

Eczacıbaşı, “67 koleksiyon ve süreli sergi, 39 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurt dışı sergisi gerçekleştirdik. 
Binin üzerinde sanatçı sergilerimizde yer aldı. 810 bin çocuk ve gencimiz sunduğumuz eğitim programlarına 
katılarak sanatla buluştu. İstanbul Modern Sinema’da 328 film programı ile 4 bine yakın film gösterimi 
gerçekleştirdik. 2019 yılında Türk Hava Yolları ve İstanbul Kalkınma Ajansı ile hayata geçirdiğimiz projelerle 
ülkemizin modern ve çağdaş sanatını tanıtmayı sürdürüyoruz.” bilgisini verdi.

Çocukların ve gençlerin sanat eğitimi olanaklarından yararlanması amacıyla müze içinde ve dışında pek çok 
çalışma yürüten İstanbul Modern’in tasarladığı 100’ün üzerinde eğitim programından 2019 yılında 55 bin çocuk 
ve genç yararlandı.

Türkiye modern sanatını dünyaya tanıtmak üzere Türk Hava Yolları ile birlikte yeni bir proje hayata geçirildi. 
İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Özel Yolcu Salonu’nda İstanbul Modern’e ayrılan alanda “İstanbul Modern 
Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı sergi açıldı..

İstanbul Modern, 2019 yılında 360 bin ziyaretçiyi ağırladı
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Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi 
tarafından düzenlenen “11. İstanbul 
Edebiyat Festivali”nin açılışı Kızlarağası 
Medresesi’ndeki etkinlikle gerçekleştirildi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi 
tarafından bu yıl “Edebiyat ve Gençlik” temasıyla 
düzenlenen “11. İstanbul Edebiyat Festivali” başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret 
Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli 
belediyelerinin desteğiyle hayata geçirilen ve 
Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 
festivalin açılış töreni Kızlarağası Medresesi’nde 
yapıldı.

Nur Haktan’ın sunuculuğunu yaptığı programda 
konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı, “İstanbul’a festival çok yakışıyor. İstanbul’a 
sempozyumlar ve kültürel her türlü çalışma çok 
yakışıyor. Çünkü İstanbul, medeniyet coğrafyamızın 
mana başkentidir. Bu mana başkentinin yetiştirdiği 
şair ve yazarlar da o manayı asla unutmayacak, 
o maneviyat çerçevesinde üretmeye devam 
edecekler.” dedi.

Zaman zaman “Edebiyat ve gençlik bitti mi?” diye 

konuşulduğunu aktaran Bıyıklı, “Bu topraklarda şiir 
de, edebiyat da, aşk da, coşku da bitmez. Biz Yazarlar 
Birliğinde gençlerle yaptığımız her programdan 
sonra yenileniyoruz ve geleceğe dair ümidimizi de 
yeniliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Bıyıklı, Yusuf Has Hacib’in “Memleketler silahla 
alınır ama kalemle korunur” sözünü hatırlatarak, 
“Buradaki bütün kalem erbabını biz kültür 
cephemizin askerleri olarak görüyoruz. Buradaki 
varlığımızı da bir kültür nöbeti olarak görüyoruz. 
İnşallah sizlerin desteğiyle bu kültür nöbetini 
sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 
Türkiye Yazarlar Birliğinin 41. yılına gelmiş, kültür, 
sanat ve fikir hayatımıza katkı sunmaya çalışan 
gönüllü bir teşekkül olduğunu anımsatarak şunları 
kaydetti:

“Bu meşaleyi yaktıklarında ülkemizin kültür ortamı, 
edebiyat ortamı çok kuraktı. Bugün çok güzel 
faaliyetleri artık birlikte yapıyoruz. TYB bu anlamda 
edebiyatın pınarı, kaynağı olmuştur. Festivalin 
bu yılki temasının edebiyat ve gençlik olması 
çok değerli. Bu bir marka haline geldi. Bu şehirde 
edebiyat iklimi var.” dedi.

11. İstanbul Edebiyat Festivali başladı



13ARALIK 2019 - YENİ SAYI: 17

BİLGİ



14 ARALIK  2019 - YENİ SAYI: 17

İÇİMİZDEN

MANSUR YAVAŞ VE SİNAN AYGÜN KAVGASI…
Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın 25 milyonluk rüşvet 
istediği iddia edildi. Seçimlerden önce 
de yine buna benzer rüşvet konularıyla 
günlerce konuşulmuştu. Hani “Altını 
çamura atsan da değerinden bir şey 
kaybetmez.” Altın altındır.

Bu rüşvet iddiasının özeti, eski ticaret 
odası başkanı Sinan Aygün’ün, Eskişehir 
yolu üzerinde yaptırdığı Togo kulelerinin 
mühürlenmesiymiş. Aygün önce benden 
25 milyon istendi diye ortaya bir laf atıyor 
ama daha sonra bir gazetecinin “bu 
parayı ceplerine indirmek için mi sizden 
istediler” sorusuna “hayır öyle bir şey 
yok, okulla ilgili “ diyerek rüşvet olayının 
olmadığını kameralar önünde açıklıyor. 
Bunu herkes duydu. Yani atılan çamurun 
izi kalmadı.

Sinan Aygün bir iş insanı ve maksimum 
kar elde etmek için bütün imkânlarını 
kullanabilir. İşi kar elde etmektir. Devletin 
ilgili kurumları da, hukuka uygun 
izinleri verir, hukukun doğru uygulanıp 
uygulanmadığını denetler, aykırı gördüğü 
durumların düzeltilmesi ister. Karşı taraf 
da bunu düzeltmemekte ısrar ediyorsa 
konuyu yargıya taşır. Bu olayda da 
görülen lüzum üzerine, hem Ankara 
Mimar ve Mühendisler Odası hem de 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
tarafından yargıya taşınmıştır. Yargı 
kararına göre kuleler mühürlenince de 
önce “para istedi “sözü ortaya atıldı. Söz 
konusu isim Mansur Yavaş olunca da, 
onun seçilmesini ve yaptığı hizmetlerle 
Ankaralıların gönlüne taht kurmasını 
hazmedemeyenlerin eline fırsat geçmiş 
oldu. Onun hakkında ne kadar karalama 
yaparsak onu gözden düşürürüz yarışına 
girdiler.

Geçenlerde saçı boyalı tosuncuk ve 
ona benzer bazı kurgucular lafı eviriyor 
çeviriyorlar “Mansur Yavaş’ın 2014 
seçimlerinde aday gösterilmesini fetöcü 
birisinin istediği iddia ediliyor. Mansur 
bu fetöcü ismi açıklasın. Rüşvet istemiş. 
Savcılar Yavaş’ın hakkında soruşturma 
açmalılar. Bu rüşvet olayının tespiti 
için İçişleri Bakanı müfettiş göndermiş. 

Bakanı kutlamak lazım” gibi buna 
benzer açıklamalarla halkın gözünden 
düşürmeye çalışıyorlar. Halk bunları 
iktidarın adamı olarak görmekle 
birlikte bu açıklamalar iktidarın hızla oy 
kaybetmesine de neden oluyor. Keşke 
İçişleri Bakanı da, Cumhuriyet Savcıları 
da Bülent Arınç’ın “Ankara’yı parsel 
parsel sattı” açıklamasını yaptığında o 
kişiler hakkında da gerekeni yapsalardı. 
O zaman kimsenin sesi çıkmadı ve 
eleştirmedi. Şimdi rüşvet verdiği iddia 
edilen Aygün’ün “hayır öyle bir şey 
yok” açıklamasına rağmen hala rüşvet 
iddiaları ısrarla halkın beynine kazınmaya 
çalışılıyor. Ama nafile!

Sanki bundan önceki yönetimde de 
Cumhuriyet Halk Partisinin adayı varmış 
gibi, Kılıçdaroğlu’ndan tutunda, bu olaya 
adı karıştırılmak ne milletvekili kaldı ne 
de Belediye Başkanlarının adları kaldı. 
Hala CHP’de rüşvet skandalı manşetleri 
atılmaya devam ediyor. Kendilerine 
göre eski CHP Milletvekili Sinan Aygün 
ile CHP’li Mansur Yavaş arasında rüşvet 
alışverişi olduğu iftirasını ısrarla gündeme 
taşıyorlar. Bu iftirayı dillendirenler 
hakkında suç duyurusunda bulunulması 
gerekir.

Hani bir atasözü söz var! “Eden kurtulur, 
gören kurtulamaz” Bazı basın mensupları 
tarafından bu usulsüzlüğü yapanların adı 
sanı açıklanmıyor, eleştirilmiyor, onlara 
mikrofon uzatılmıyor ve hiçbir şekilde 
dile getirilmiyor. Aksine, bu olay gerçekte 
olduğu gibi değil, kurgulanarak halk 
üzerinde algı oluşturmaya çalışılıyorlar. 
Bu inşaatın ruhsatı, plan değişiklikleri, kat 
artırımı bu dönemde yapılmamış.
Cumhuriyet Savcıları hiç vakit 
kaybetmeden bu işi derinlemesine 
soruşturmalı ve sorumluğu tespit 
edilenler hakkında kovuşturma 
yapılmasını sağlamalıdırlar. Ayrıca, 
sadece Togo kuleleri değil, Eskişehir 
yolunda mantar gibi türeyen devasa 
gökdelenlerin hangi haklı nedenlerle 
ruhsat aldıkları ve arsaların alınış şekilleri 
de irdelenmelidir. Sen doğru olanı 
yapmaya devam ettikçe, Ankaralılar senin 
arkadan da durmaya devam edecektir.

İç
im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen “Türkiye İçin 
Değişim Başlıyor, Van İş Dünyası Buluşması” toplantısının ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Van halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını 
getirdiğini söyledi. Her hafta en az iki ili ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını 
belirten Albayrak, “Özellikle iş dünyamıza Türkiye’deki bu değişimi anlatmak için sanayi ve ticaret odaları, 
tüm paydaşları da işin içine katarak ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bugün de Van’ın sorunlarını yerinde 
tespit etmemiz lazım. İnşallah bereketli ve iyi geçmiştir.” ifadesini kullandı.

Özellikle gelecek yıl Türkiye’de değişen ekonomik perspektifi yerinde tespit, tedavi süreçlerinin yanında 
daha da iyileştirmek için adımlar atacaklarını anlatan Albayrak, Türkiye’nin son altı yılda darbe girişimleri, 
terör ve ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Türkiye’nin çok yoğun bir var olma mücadelesi verdiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: “Her 
yerde şunu ifade ediyorum. Diyorum ki, öldürmeyen acı güçlendirir. Her birinden elhamdülillah daha da 
güçlenerek ayağa kalkan bir Türkiye var. Bu böyle lafla ya da birileri gibi eline mikrofonu alarak boş boş 
konuşarak olmuyor. AK Parti hareketi, herhangi bir siyasi partiye mensup olup siyaset yapmak gibi basit 
bir söylemle kısıtlanamaz. AK Parti bir dava hareketidir.”

Bakan Albayrak, daha sonra ziyaret ettiği bir taksi durağında taksicilerle sohbet etti, bir çay ocağında 
vatandaşlarla çay içip sorunlarını dinledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: AK Parti bir dava 
hareketidir
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “AK Parti hareketi, herhangi bir siyasi partiye mensup 
olup siyaset yapmak gibi basit bir söylemle kısıtlanamaz. AK Parti bir dava hareketidir.” 
dedi.



16 ARALIK  2019 - YENİ SAYI: 17

GÜNDEM

Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesiyle ve yeni bir dönemin başlamasıyla 24 Haziran 2018 Pazar 
günü yapılan seçimle Türkiye başkanını seçti.

24 Haziran seçimlerinde yüzde 52’nin üzerinde bir oy alarak Türkiye’nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de yemin ederek görevine başladı. Erdoğan’ın yeminiyle birlikte 
parlamenter sistem sona erdi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başladı.

Yeni dönemin resmen başlayacağı yemin töreni için Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden 
ayrılarak Meclis’e gelen Erdoğan, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle 
karşılandı. Gazeteciler, Erdoğan’a Anıtkabir’e gitmeden önce kapıda bazı sorular yöneltti. Erdoğan, 
Meclis çıkışı gazetecilerin “Size artık Cumhurbaşkanı mı diyelim, başkan mı diyelim?” sorusuna, ‘Başkan’ 
yanıtını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN’IN OKUDUĞU YEMİN METNİ: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, 
demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve 
refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden 
yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde 
namusum ve şerefim üzerine and içerim.

İLK BAŞKAN ERDOĞAN KİMDİR?

6 Şubat 1954 senesinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Recep Tayyip Erdoğan aslen Rizelidir. 14 
Ağustos 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından olan Erdoğan, 15 Mart 2003 
yılında Başbakan daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı olmuştur. Siyasi hayatı 
boyunca önemli başarılara imza atan Erdoğan dünyanın sayılı liderlerinden biridir.

Türkiye’nin ilk başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN!
16 Nisan Başkanlık sistemi için yapılan referandumundan ‘EVET’ kararının çıkmasıyla 24 
Haziran başkanlık seçimi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başkanı belli oldu. 
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin “Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte 
Buluşuyor” programı kapsamında geldiği Şanlıurfa’da, “Türkiye’nin Otomobili”ne ilişkin AA muhabirine 
değerlendirmelerde bulundu.

Otomobile katkısı olan herkesi tebrik eden Destici, toplumun her kesiminin yeni otomobille adeta 
yeniden ümitlendiğini gözlemlediklerini dile getirdi.

Türkiye’nin en önemli problemlerinin başında üretimde yetersiz kalmanın geldiğini anlatan Destici, 
ithalat kalemlerinin önemli bir kısmının katma değeri yüksek olan otomobillerden oluştuğuna dikkati 
çekti.

Destici, Türkiye’nin otomobil üretimi konusunda ciddi ve büyük bir adım attığını vurgulayarak, şöyle 
devam etti:

“Türkiye inşallah yarım kalan yerli otomobil projesini tamamlayarak bu alandaki açığını kapatmış olacak. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu işe öncülük etti, gerçekten bir girişimin ortaya çıkması için 
büyük çaba harcadı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) tüm paydaşlarına ve mensuplarına 
şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum. İnşallah planlandığı gibi her şey zamanında gerçekleştirilir 
ve 2022 yılında başta Türkiye’nin otoyolları olmak üzere, daha sonra da ihraç edilecek ülkelerin yollarında 
Türkiye’nin yerli otomobilinin yol aldığını hep birlikte görürüz. Büyük bir memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Ben yerli otomobilden ilk almak isteyen 
kişilerden biriyim, en kısa zamanda sipariş vereceğim.”  dedi.

BBP Genel Başkanı Destici’den ‘Türkiye’nin 
Otomobili’ne destek
BBP Genel Başkanı Destici, “Türkiye’nin Otomobili”ne toplumun çok büyük kesiminin 
desteği olduğunu belirterek, “Ben yerli otomobilden ilk almak isteyen kişilerden biriyim, en 
kısa zamanda sipariş vereceğim.” dedi.
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Türk Tarihindeki muhalefet çizgisi ile gelişme arasında ters bir orantı var..
Biraz damdan düşer gibi oldu ama bu nokta kesin.
Şöyle ki; iktidarın güçlü olduğu dönemlerde Devlet olağanüstü gelişme 
kaydetmiş, muhalefetin daha doğrusu milli olmayan çizgiyi temsil eden ÇAKMA 
muhalif kanat güçlendiğinde belirgin bir gerileme yaşanmıştır.
28 Şubat süreci böyle değil mi?
Halkın seçtiği, iradesini iktidara getirdiği “kuvva” zoraki alaşağı edildiğinde 
neler yaşandığını bilmeyen var mı?
Bu muhalefet sorununu çözemedik, diyor Sayın Cumhurbaşkanımız.
Yani yerli muhalefete susamışlık var memlekette.
Kuru bir serzeniş değil bu söylem, olaylara bakınca.
Yani, yerli otomobil yaparsın, yerli uçak yaparsın, yerli kıtalararası füze 
yaparsın ama..
Ama geçici olur, milli düşünen, yerli “içi kan ağlayan” yerli dertleri yerli 
çözmek isteyen, muhalefet bulmak kolay değil bu topraklarda..
Sızlanmayı bırakıp yerli insan projesi imal etmemiz gerektiğini anlamalıyız.
En zor fabrikasyon üretim de bu zaten; yerli insan=yerli muhalefettir.
İnsanımızı milli düşünen birey nasıl yaparız sorusunu kimler sormalı?
En başta bu sorunun cevabını bularak yerli muhalefet yaratabiliriz.
Adam haklı! Ne işimiz var diyor, Suriye’de, Akdeniz’de, Libya’da...!
Niçin haklı?
Çünkü Kudüs için içi kan ağlayan bir öğretmen ona Filistin’i anlatmamış.
Çünkü Osmanlı’nın Mescidi Aksa’da diktiği nöbetçinin hala orada ne için 
beklediğinden haberi yok.
Bu meselelerle vicdanı kan ağlayan nesiller yetiştirmemişiz.
Fakat mutlak muhalefetin ana muhalefet kontenjanındaki süresi uzadıkça, 
anormal tepkilerde belirgin bir artış var.
İşte, son dönem toplumsal ayrışma ve kutuplaşma söylemlerinin altında da bu 
etkenler var.
Ülkemizin gelişmesinde daha barışçıl bir kalkınma sağlamamızın şartlarından 
biri de, iktidar-muhalefet ilişkisini ülke menfaatleri dairesinde tutabilmemize 
bağlı.
Biz, daha nereye kadar dua edeceğiz ki, Sayın Kılıçdaroğlu PYD’ye pembe 
mesajlar göndermesin? Veya ÖSO’ya terörist, PYD’ye bize mi saldıracak ki, 
desin?
Sayın Cumhurbaşkanı, Ocak ayı başında Libya’ya teskere hazırlığı mesajı verdi 
dün.
Ama sözlerinin devamında yerli muhalefet eksikliğini dile getirmesi konunun 
ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından dikkatlerden kaçmamalıdır.
Şimdi, şu söylenebilir elbette..
Ne der isek diyelim bu Kılıçdaroğlu veya bu zihniyet yine de karşı gelir.
Tamam, da, en azından kendisini savunan, destekleyen kitlelerde toplumsal 
karşılığını azaltmak da mümkün.
Bunu, muhalefet zayıflasın diye değil, milli bilinci yüksek ve ülke menfaatleri 
neyi gerektiriyorsa o politikaları destekleyen birey vizyonu için yapmalıyız.
Ortaya çıkacak olan muhalefet de bu noktada daha yerli bir muhalefet 
olacaktır.

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

MİLLİ OLMAYAN ÇAKMA MUHALEFET



19ARALIK 2019 - YENİ SAYI: 17

POLİTİKA

Meclisin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, milli mücadele ile TBMM’nin 100 yıllık tarihsel 
gelişiminin uluslararası alanda akademisyenlerle birlikte ele alınacağı konferans, toplantı ve uluslararası 
sempozyum zinciri hazırlanacak. Bu kapsamdaki faaliyetler, pek çok il merkezinde 2020 boyunca 
sürdürülecek. Cumhuriyetin kabulü, anayasa değişiklikleri, darbeler, ulusal ve uluslararası krizler gibi 
konuların ele alınacağı 10 bölümlük yakın tarih belgeseli hazırlanacak.

100 kısa film ile TBMM tarihi

TBMM tarihi boyunca yaşanan önemli gelişmeler, ortalama 3 dakikalık 100 kısa filmle anlatılacak. 
Hazırlanacak kısa filmlerde anlatılan döneme şahit olan kişilerle yapılacak röportajlar ve orijinal belgelere 
de yer verilecek.

“Mustafa Kemal’in İlk Partisi: Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”, “İlk Seçim Kanunu: Talimat-ı Muvakkate”, 
“Padişahların Yemin Metni”, “Misakımilli”, “Amerikan Mandacılarının Mektubu”, “İlk Meclis Seçimleri”, 
“Diyab Ağa ve Son Kurşun,” “Bir Numaralı Kanun,” “Lozan Kararı”, “Cumhuriyet Önergesi”, “Ziya Gökalp’in 
Başkanlık Sistemi” konulu kısa filmler hazırlanacak.

TBMM’nin 100 yıllık tarihi boyunca her yıl yaşanan önemli gelişmelerin içeriğinde yer alacağı 100 ciltlik 
bir almanak hazırlanacak. Almanak sınırlı sayıda basılacak ancak digital ortamda herkes tarafından 
kullanılması temin edilecek.

Meclisin kuruluşunun 100. yılında çok sayıda etkinlik 
düzenlenecek
TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında kültürel, akademik ve sosyal alanda çok 
sayıda etkinlik düzenlenecek.
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Altın yükselişine 2020’de devam edebilir

Analistler, 2020’de ticaret savaşlarının farklı cephelere yayılabileceğini ve altın fiyatlarının 
yükselmeye devam edebileceğini ifade etti.

Küresel ekonomide oluşan kırılgan duruma karşılık 2019’da güvenli liman görevi gören altın, 2020 yılında da bu 
rolü oynamaya devam edebilir. 

Analistler, merkez bankalarından 2020 için güvercin tutumun devam etmesinin beklendiğini, ticaret savaşlarında 
cephelerin genişleme ihtimaliyle jeopolitik risklerin ve hala kırılgan olan küresel ekonominin altın talebini canlı 
tutabileceğini söyledi.

Yıla 1.282 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, aylık bazda üç ay üst üste değer kaybettikten sonra hızlı 
bir yükseliş eğilimi kazanmıştı. Ticaret savaşları, faiz indirimleri ve artan jeopolitik risklerle altın talebi artarken, 
altının ons fiyatı da 1.550 dolara kadar yükselmişti. Altının ons fiyatı, yılın geri kalanında dalgalı bir seyir izleyerek 
1.450-1.500 bandında hareket etmişti.

Küresel riskler altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor
AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları ve küresel ölçekteki büyüme 
sorunları başta olmak üzere çeşitli risklerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini 
belirtti.

Küresel bazda toplam borç miktarının arttığını ve bu durumun tahvil piyasasını görece daha riskli hale getirdiğini 
değerlendiren Paksoy, “Temel açıdan ara ara haber akışında yaşanacak iyileşmelere bağlı satıcılı seyirlere ve 
düzeltme süreçlerine rağmen yukarı yönlü trendin devamını mümkün görmekteyiz.” dedi. Paksoy, jeopolitik 
risklerin geniş bölgelere yayılma riski taşıdığını, bunun da göz önünde bulundurulması gereken bir faktör 
olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının güvercin tutumlarını devam ettirmesinin altın fiyatlarının artış eğilimini 
korumasını beraberinde getirdiğini ifade eden Paksoy, fiziksel altın talebinin devam etme potansiyelinin altını 
destekleyen önemli bir değişken olduğunun altını çizdi.
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Devlet ‘İstanbul Havalimanı’ndan 7 kat fazla kazanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,”TAV Terminal İşletmeciliği AŞ, Atatürk Havalimanı 
için yapılan kira sözleşmesiyle yıllık 165 milyon 55 bin 383 dolar veriyordu.İstanbul 
Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon avro ödeyecek.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı’nda uçak ve 
yolcu trafiğinin artmasıyla yaşanan kapasite sorunlarını aşmak, İstanbul’un hava trafiğini yönetmek için yeni 
havalimanı yapılmasının zaruri bir hal aldığı belirlenerek 2013’te bu yönde karar alındığını söyledi.

İstanbul Havalimanı’nın modern tesisleriyle havacılık sektörünün tüm konforuna sahip, Avrupa’nın en büyüğü 
olduğunun altını çizen Turhan, ayrıca önemli bir “hub” konumunda bulunduğunu kaydetti.

Turhan, İstanbul Havalimanı’nın 7 Nisan itibarıyla tam kapasite hizmete açıldığını hatırlatarak, bu kapsamda 10 
milyar 247 milyon avro yatırım, işletme süresince ödenecek 22 milyar 152 milyon avro artı KDV tutarında kira 
bedeliyle toplamda 32 milyar 399 milyon avronun havacılık sektörüne kazandırılacağına dikkati çekti.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı’nın sadece havacılık sektörünün gelişmesine değil, aynı zamanda hem aktive 
ettiği yatırımlarla yaratılacak ek istihdam yoluyla hem de sektörden sağlanacak etkilerle Türkiye ekonomisinin 
gelişmesine de önemli katkı sağladığını vurguladı.

İstanbul Havalimanı’nda ticari yolcu taşımacılığına bütünüyle başlanılan tarihte, Atatürk Havalimanı’nda bu 
kapsamdaki seferlerin durdurulduğunu anlatan Turhan, konuya ilişin hususun sözleşmeyle hüküm altına 
alındığını ifade etti.

Turhan, Atatürk Havalimanı terminallerinin işletimine yönelik TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ ile imzalanan 
kira sözleşmesinin 3 Ocak 2021’de sona ereceğine dikkati çekti. Bu sözleşme süresinden önce söz konusu 
faaliyetin sonlandırıldığını dile getiren Turhan, “Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapatılması nedeniyle 
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ’ye sözleşmenin kalan süresi için 389 milyon avro kar kaybı ödenmesi 
kararlaştırıldı.” bilgisini paylaştı.
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KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ KÜLEÇİ’YE HAYIRLI OLSUN

Küresel Gazeteciler Konseyi(KGK) Trabzon İl Temsilciliğine atanan Ahmet Külekçi ile 
Konseyin hedeflerini ve geleceğini konuştuk.

KURUCU Genel Başkanlık görevini Mehmet Ali Dim’in yürüttüğü Küresel Gazeteciler 
Konseyi’nde (KGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen KGK kuruluş 
onayının sevinci yaşanmıştı.. 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 sayısı ile Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda “Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası 
faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliği’nin kurulmasına, 3335 
Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi 
gereğince izin verilmiştir” ifadesi yer almıştı. Konsey geçtiğimiz haftalar içinde ilk 
toplatışını yaparak 79 ilde temsilci atadı. Trabzon Temsilciliği görevine seçilen  Ahmet 
Külekçi ile konsey hakkında görüştük

Öncelikle Ahmet bey hayırlı olsun yeni göreviniz. Bize biraz Küresel Gazeteciler Konseyi 
ile ilgili bilgi verir misiniz?

CEVAP: Teşekkür ediyorum. Başkanlığını deneyimli gazeteci Mehmet Ali Dim beyin 
yaptığı Küresel Gazeteciler Konseyi(KGK) kuruluş onayı aldıktan sonra etkin olarak 
faaliyetlerine başladı. Konsey, Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu 
öncelikli olmak kaydıyla, tüm ülkelerde gazetecilerin mesleki, sosyal ve kültürel 
değerlerini arttırıcı, kaynaşma ve dayanışmayı geliştirici önlemler alınmasını sağlamak 
üzere çalışmalar yapmak amacı ile kuruldu .Oldukça iyi niyetli ve samimi bir yönetim 
anlayışı ile üstlendiği misyon ve vizyona uygun çalışmalar yapacağından şüphem 
olmadığı için bende görev aldım. KGK Trabzon İl Temsilcisi olarak bende bu ailenin içinde 
olacağım.

İlk toplantı nerede gerçekleşti nasıl kararlar alındı? 

CEVAP: KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, ilk kez Ankara Çankaya’daki 
genel merkez binasında gerçekleşen aralık ayı olağan toplantısında önemli kararlar aldı. 
Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında yapılan toplantıya, Genel Başkan Vekili 
Osman Altınışık, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Aydemir, Veli Altınkaya ve Elşad Eyvazlı 
ile Genel Sekreter Kahraman Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Aynur Tattersall ve 
Genel Mali Sekreter Lütfü Karakaş, Genel Mali Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetinkaya ile 
Yaygın Medya Meclisi Başkanı Salih Zeki Sarıdanişmet ve Yerel Medya Meclisi Başkanı 
Yusuf Ziya Çakır katıldı. Genel Başkan Dim’in açılış konuşması sonrasında yönetim kurulu 
üyeleri de kendi sorumluluk alanlarına giren konularda bilgi verdiler.

2020 YILINDA ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞECEK

Küresel Gazeteciler Konseyinin yeni yılda nasıl faaliyetleri olacak hangi etkinlikleri 
gerçekleştirecek?

CEVAP: Herşeyden önce şunu belirtmek isterim ki Küresel Gazeteciler Konseyi bireyler 
üzerinden değil örgütlü bir anlayış ile hareket etme noktasında kararlı. Zaten kurucu 
organları da incelerseniz (http://www.kureselgazetecilerkonseyi.org/) bunu görürsünüz. 
Genel Başkanımız sayın Mehmet Ali Dim’e bu noktada herkesin güveni ve desteği 
tamdır. Konseyimiz yurtiçi ve yurtdışında misyonuna uygun olan çalışmalarını büyük 
bir özveri ve heyecanla sürdürmekte olup  2020 yılında da en az 3 yurtdışı ve en az 3 de 
yurtiçi etkinlik planlamakta. Sayın başkanın da belirttiği üzere her alanda yerli ve milli 
duruşumuzla saygın bir yer edinmeye başladık. İnşallah birkaç yıl sonra çok farklı ve çok 
daha güzel şeyler söylüyor ve yapıyor olacağız.”

79 ilde örgütlenme tamamlandı ne zaman nasıl karar verildi temsilciliklere?
CEVAP: Yönetim kurulunun onayıyla 79 ilde temsilciler atandı. Ayrıca, her 
temsilcimizin ismini kendi İl Valilik makamına da birer yazıyla bildirildi. Çok titiz bir 
araştırma ve inceleme neticesinde belirlenenİç
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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temsilcilerimiz kendi şehirlerinde mesleki kariyerlerinin zirvesinde olan gazetecilerden oluşuyor. Bu aynı zamanda çok ciddi bir 
dayanışma-kaynaşma ve paylaşmanın da yolunu açacak. Son dönemde iyiden iyiye kaybolan gazetecilik mesleğinin güvenini-
saygınlığını ve itibarını yeniden kazanma noktasında tarihi bir adım olarak ta görüyorum. Bu oluşumun aynı zamanda böyle 
bir misyonu da olacak. Gazetecileri mesleki başarıya teşvik etmek, başarılı gazetecileri ödüllendirmek, bu amaçla çeşitli 
yarışmalar düzenlemek, mesleki alanda dayanışmayı güçlendirmek, üyelerin çalışma koşullarının geliştirilmesi için proje-
program gibi etkinlikler yapmak, gazetecilik mesleğinin gelişmesine katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik ve takdir etmek 
de konseyimizin asli görevleri arasında yerini almaktadır.

Küresel Gazeteciler Konseyinin mesleki dayanışma noktasında farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği var mı?

CEVAP: Bu konu konseyimizin misyon ve vizyon görevleri noktasında şu şekilde özetlenmişitir .Aynen sizinle paylaşmak isterim. 
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurum ve dış misyonlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve bağlı Kamu Diplomasisi Başkanlığı 
ve diğer daire ve kurumlar, Türk Konseyi, TÜRKSOY, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu, Basın İlan Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Üniversiteler, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi 
ilgili kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra ilgili STK ve meslek örgütleri ile görev alanlarına giren konularda, diğer ülkelerde 
de ilgili STK, meslek örgütü, kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütür ve ilgili kurullarda görev alır. Türkiye ve üye veren 
dost ülkelerin ortak değerlerinin tanıtılması, bunlarla ilgili ikinci ve bir üçüncü ülkelerde çeşitli iletişim araçları yoluyla doğru 
bilgilendirme, tanıtım, olumsuz algıların giderilmesi, toplumlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı arttırmak amacıyla söz 
konusu ülkelerdeki medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik konferans, seminer, sempozyum, festival, karşılıklı tanıtım 
toplantıları ve ikili diyaloglar gerçekleştirir.
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomotiv sektörünün durumunu ve 
gelecek yıla ilişkin beklentilerini eğerlendirdi.

Bu yılın başlarında ikinci el otomobil ticaretinin durgun bir seyir izlediğini belirten Erkoç, bu durumun sıfır 
araçlardaki ÖTV indiriminden dolayı talebin o yöne kaymasından kaynaklandığını, söz konusu dönemde sıfır araç 
satışının ağırlık kazanırken ikinci el araç satışının yavaşladığını kaydetti.

Erkoç, ÖTV indirimi uygulamasının sona ermesiyle sıfır araç fiyatlarında artış görüldüğünü, bu durumun ikinci el 
piyasasında ciddi bir canlanmaya yol açtığını vurgulayarak, “Piyasada ikinci el araç bulmakta zorlanıyoruz. 2020’de 
de bu şekilde olacağını düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın 10 ayında ikinci el piyasasında 4 milyon 798 bin 611’i otomobil, 1 milyon 932 bin 105’i ticari ve diğerleri 
olmak üzere toplam 6 milyon 730 bin 716 aracın el değiştirdiğinin aktaran Erkoç, “Yılın başındaki durgunluğa 
rağmen, son aylardaki canlanmayla ikinci el piyasada toplam satışlar ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre 222 bin 268 adet arttı. Bunun da 217 bin 990’ı otomobillerden, 4 bin 278’i diğer araçlardan 
kaynaklandı.” bilgisini verdi.

Son iki aydaki satışların etkisiyle yıl sonuna kadar yaklaşık 5 milyon 700 bin ikinci el otomobil satışının yapılacağını 
tahmin ettiklerini aktaran Erkoç, ikinci el araç ticareti sektöründe yıl sonuna kadar toplam satışların 8 milyona 
yaklaşabileceğini vurguladı.

Erkoç, “Sıfır araç satışlarında yaşanan gerilemeler ikinci el araca da yansıyor. İlk planda sıfır araç satışlarının düşmesi 
ikinci ele yarasa da orta vadede tersine bir etki yapıyor. Bizler sıfır araçların çok satılmasını istiyoruz. Sıfır araçlar ne 
kadar çok satılırsa piyasaya ikinci el araç da o kadar fazla gelir. Bu gelişmeler bağlamında nihai tüketiciler açısından 
konuya bakmak gerekirse onlar için şu an tam araç alma zamanı.” diye konuştu..

İkinci el araç piyasasında canlılık sürecek
MASFED Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını belirterek, “Sıfır 
araçların fiyatlarının artması, ikinci el piyasada ciddi bir canlanmaya yol açtı. İkinci el araç bulmakta 
zorlanıyoruz.” dedi.
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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, 

TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2022’de inşallah ilk 
aracımız banttan çıkmış olacak
TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin otomobili 2021’de fabrikamızı 
tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak.” dedi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
Otomobili’nin 2020’de ülkenin en önemli küresel markalarından biri olacağını belirterek, “Marka 
lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021’de fabrikamızı tamamlayıp, açılışını yapacağız. 2022’de de inşallah 
ilk aracımız banttan çıkmış olacak.” dedi.

TOGG’un Türkiye’nin Otomobili’nin tanıtıldığı “Yeniliğe Yolculuk Buluşması” ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış 
Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, 
sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla 
Gebze’de gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı da olan Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, 
Türkiye’yi yarım asırlık hayaline kavuşturacak dev bir adım atıldığını dile getirerek, “2017’de TOBB Genel 
Kurulu’nda, Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. 
Biz de yola çıktık ve babayiğitlerimizi bir araya getirdik. Rabbimize şükürler olsun, verdiğimiz sözün 
arkasındayız. Bu vatanın bir evladı olarak gurur duyuyorum. Bu işi başaran Türk özel sektörü adına şeref 
duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün kabuk değiştirdiğini ve Türkiye için yeni bir fırsat penceresi açıldığını 
belirterek, ülkenin 1960’larda bu fırsatı kaçırdığını ve Devrim arabasına sahip çıkamadığını söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, 2017 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söz verdiklerini yineleyerek şöyle 
devam etti: “(Taşın altına elimizi koyarız.) dedik, dalga geçtiler. 2017 Kasım’da ortak girişimimizi kurduk, 
inanmadılar. 2018 Haziran’da şirketimizi kurduk, güldüler ama pes etmedik, çalışmaya devam ettik. 
Biliyoruz, daha yolumuz uzun ama bakın, bugün buradayız.
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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, 

Türk özel sektörünün birikimi, enerjisi, vatan sevgisi bu salonda. Niye “Türkiye’nin Otomobili” diyoruz 
biliyor musunuz? Çünkü bu 82 milyonun otomobili.” Hisarcıklıoğlu, kendi patentleri için yabancı 
mühendisleri çalıştıracaklarını belirterek, 15 yılda en az 22 milyar lira tutarında yatırım yapacaklarını 
bildirdi.

Otomobilin sadece Türkiye’de üretilmeyeceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Markası, patenti, tasarımı 
bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının 
patenti için çalışmayacağız.” diye konuştu.  Hisarcıklıoğlu, TOGG ortakları olarak en az 3,5 milyar lira 
(500 milyon avro) sermaye taahhüdü vereceklerini, çok büyük bir özveri göstererek, 15 yıllık yatırım 
döneminde şirketten hiç temettü almayacaklarını söyledi.

“Ezberleri bozacağız”

4 bin 300’ü doğrudan olmak üzere yan sanayisiyle 20 bin ilave istihdam sağlayacaklarını belirterek, 
“Rakamlar büyük çünkü hedefimiz büyük. Allah’ın izni, milletimizin inancı, Cumhurbaşkanımızın da 
liderliğinde ve destekleriyle, biz bu işi başaracağız. 2020’de en önemli küresel markalarımızdan biri 
olacak, marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021’de fabrikamızı tamamlayıp açılışını yapacağız. 
2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozmak kolay değil ama bizler ezber 
bozmak için buradayız ve ezberleri bozacağız.” dedi.

Türkiye’nin Otomobili ile 4 alanda daha devrim yaptıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunlardan ilki ve 
belki de en önemlisinin iş birliği modeli olduğunu belirtti. Kendilerine hep “Türkler ortaklık kuramaz, 
yürütemez” denildiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, “Ama farklı fikirden, farklı sektörlerden babayiğitleri aynı 
masaya topladık. “Küçük olsun, benim olsun.” demedik. “Büyük olsun, hepimizin olsun.” dedik.” ifadesini 
kullandı. İkinci devrimin beyin göçünü tersine çevirmek olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, yıllardır 
Türkiye’deki nitelikli çalışanlar ve mühendislerin yurt dışına gittiğini, TOGG’un, dünyanın en başarılı 
Türk yöneticilerinden Gürcan Karakaş’ı Türkiye’ye getirerek, projenin başına geçirdiğini, dünyanın 
dört bir yanından Türk, Alman, Brezilyalı, Amerikalı, Asyalı 100’lerce beyni, Bilişim Vadisi’ne toplamaya 
başladıklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, üçüncü devrim olarak, ilk defa dünyada teknolojide başa oynadıklarını vurgulayarak 
şunları kaydetti: “Şimdi elektrikli araba yapıyoruz. Hem de bugün Amerika’da, Avrupa’da, Çin’de ne 
yapılıyorsa aynısını, onlarla aynı zamanda yapıyoruz. Dünyada dizel araçlar yasaklanırken, küresel ölçekte 
temiz ve çevreci bir ürün geliştiriyoruz. Son değişim de sanayi politikasında gerçekleştirildi. Eskiden 
devlet teşvik verirdi, yatırımcıyı beklerdi. Artık devlet hedef veriyor. Atılacak adımları, verilecek destekleri 
kamu-özel sektör birlikte belirliyor. Avrupa Birliği ve Çin, 2020 sonrası tüm sanayi stratejilerini bunun 
üzerine kurdu. Bu çalışma biçimini, savunma sanayisi dışında ilk defa bu projede uyguladık. “

“Yeni bir meydan okuma”

“Türkiye’nin Otomobili”nin sadece yerli marka araba üretmek anlamına gelmediğini söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, “Bir otomobilden daha fazlasıdır, teknolojik dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir, tek 
başına 20 bin ilave istihdamdır, 7,5 milyar dolar daha az cari açıktır, gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar 
katkıdır. Yani Türkiye’nin Otomobili yeni bir meydan okumadır.” dedi. Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği desteğe işaret ederek, “Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa 
Varank ile Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak olmak üzere, önceki dönem birlikte çalıştığımız 
Faruk Özlü Bakanımız, bakan yardımcılarımız ve bürokratlarımız, bu projeye inandı, tam destek verdiler.” 
diye konuştu.
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OKUL ARKADAŞLIĞI
Zaman ve doğa, bir insanın üzerinde tasarımlarını ve gizemlerini 
yürüttüğü kadar, arkadaşlar da onun hayatının vaz geçilmezleridir. 
Bir arkadaş ne kadar uzak olursa olsun gerçek arkadaş her zaman 
yanınızdadır. Bir arkadaş her zaman bir ihtiyacınızı karşılar, yardım 
etmek için elini uzatır, kollarını açar ve yaşamınız için iyi dileklerle sizi 
bekler. 

   Herkesin arkadaşı vardır. Ama herkesin halen ilişkileri devam eden 
bir okul arkadaşı yoktur.

   Okul arkadaşı dediğinizde içinde geçmiş vardır, gençlik vardır, 
gelecek vardır, ah ulan vardır, helal olsun vardır, niçin gittin vardır, 
beni bekle vardır, geleceğini biliyordum vardır. Tozlu yollarda uzun 
yürüyüşler, otobüs terminallerinde birbirini bekleyişler, kavurucu 
sıcakta, dondurucu soğukta kol kanat germeler vardır.

    Okul arkadaşlığı özeldir. Kuzenim bile demeye benzemez, kardeşim 
demenin daha ilerisidir benim ‘’Okul arkadaşım’’ demek. Okul 
arkadaşlığı hep gençliktir, yaş almaz, yaşlanmaz, okul arkadaşlığı 
yaşını göstermez,  yapmacıksız bir keyiftir, günümüzden söz eden bir 
nostalji, olgun bir gençlik,  uçuk kaçık bir ihtiyarlık  ve okul arkadaşlığı 
en koyu gönül arkadaşlığıdır. 
  Okula ilk ayak bastığımız ve hayat denen bu maceraya daha yeni 
başladığımız yıllarda, önümüzde bizleri bekleyen şaşırtıcı mutlulukları 
ve üzüntüleri bilmiyorduk. Birbirimize ne kadar ihtiyacımız olacağını 
bilmiyorduk.

   50 yıllık ömrümden sonra öğrendim ki,  bana ne kadar uzak 
olurlarsa olsunlar yanımda ruhlarını  hissettiğim okul arkadaşlarım 
hep yanımdalar ve halen en sıcak şekilde  gönlümdeler.

  1983 yılında mezun olduğum Isparta Merkez Ortaokulu arkadaşlarım, 
1987 yılında mezun olduğum Maltepe Askeri Lisesi arkadaşlarım ve 
1991 yılında mezun olduğum Kara Harp Okulu arkadaşlarım hala 
yanımdalar ve halen en sıcak şekilde hep  gönlümdeler.

‘’ Ne Mutlu  Okul Arkadaşlıkları Halen Devam Eden Bizlere’’
   Okul arkadaşlarını asla unutmamalıyız. Onlar yaşlandıkça daha da 
önem kazanacaklar. Okul arkadaşlarına her zaman ihtiyacımız olacak. 
Onlarla zaman zaman dışarı çıkmayı, onlarla aktiviteler yapmayı, 
onları aramayı unutmamalıyız.

 ‘’ Ne Mutlu  Okul Arkadaşlıkları Halen  Devam Edenlere’’
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Bakan Varank: Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu milli teknolojilerin öncüsü olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubuna ev 
sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü 
olacak.” dedi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Yeniliğe Yolculuk Buluşması ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış 
Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve (TOGG) Üst Yöneticisi 
(CEO) Gürcan Karakaş’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleşti.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2002’de düşük sektörel çeşitlilikle 36 
milyar dolarlık ihracat yapabilen bir sanayi altyapısına sahip olduğunu, özel sektörü yenilikçiliğe, 
girişimciliğe ve Ar-Ge’ye teşvik edecek mekanizmaların olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 17 yılda güçlü bir Ar-Ge ve girişimcilik 
ekosistemi oluşturulduğuna dikkati çeken Varank, “Bugün artık 170 milyar dolara ulaşan bir ihracat 
hacmine sahibiz. Hemen hemen her sektörde üretim yapabiliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında 
sıfırdan kurduğumuz bin 500’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi ile 85 teknopark, yeni fikirlerin 
ürüne dönüşmesine ev sahipliği yapıyor.” diye konuştu.

Bakan Varank, Türkiye’nin özellikle savunma sanayisinde tüm dünyanın konuştuğu yeni bir başarı 
hikayesi yazdığını vurgulayarak, bu alanda yüzde 20’lerde olan yerlilik oranının yüzde 70’lerin üzerine 
çıktığını ifade etti. 

Türkiye’yi her alanda yüksek teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren ülkelerden biri haline getirmek 
istediklerini, Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin de bu 
vizyonun bir parçası olduğunu söyledi.
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın 
anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız.” dedi.

Selçuk, “Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada 
bulunduğumuz bir ücret seviyesi.” ifadesini kullandı.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda asgari ücretin 2020 için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak 
belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı..

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Tebliğine göre, İş Kanunu’nun ve 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince iş 
sözleşmesi ile çalışan, bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle 
görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2 Aralık’ta başladığı çalışmalarını 26 Aralık’a kadar sürdürerek 4 toplantı 
yaptı.

Komisyon, milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 
1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri için 98 lira 10 kuruş olarak belirlenmesine ve kararın Resmi Gazete’de 
yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle karar verdi.

Tebliğde, kararın gerekçelerine de yer verilerek, ödenmesi zorunlu en az ücret olan asgari ücretin, “pazarlık ücreti” 
olmadığı belirtildi.

Bakan Selçuk: Asgari ücrette gelecek yıl her iki 
tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki 
tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız.” dedi.
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari 
ücretin kabul edilebilir bir tarafının olmadığını belirterek “2 bin 324 lira bizim beklentilerimizin çok altında. TÜİK’in 
açıkladığı bir işçinin aylık gıda harcama rakamın bile altında. Açlık sınırına yakın bir rakam.” dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün açıklanan yeni asgari ücret rakamının hükümet ve işverenin 
tarafının oy çokluğuyla belirlendiğine dikkati çekerek, işçi tarafı olarak dün yürütülen görüşmelerin büyük 
bölümünde olmadıklarını söyledi.

Bir işçinin yaşam maliyeti olarak hesaplanan 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı görüşmeme yönünde kararları 
bulunduğunu anımsatan Atalay, Hak-İş ve DİSK’in sürece katkı verdiğini, gerekli kamuoyunu oluşturduklarını, 
gerekli duruşu sergilediklerini ifade etti.

Türk-İş’in bu süreçleri tüm yönetim kadrosuyla yürüttüğünü vurgulayan Atalay, “Bazıları ‘Türk-İş dediği yerde 
duracak mı?’ dedi. Türk-İş 40 senedir dediği yerde duruyor. Daha önce ‘2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı kabul 
etmeyiz.’ dedik ve etmedik.” diye konuştu.

“Yeni asgari ücret rakamının kabul edilebilir tarafı yok.” diyen Atalay, şöyle devam etti:

“2 bin 324 lira bizim beklentilerimizin çok altında. TÜİK’in açıkladığı bir işçinin aylık gıda harcama rakamın 
bile altında. Açlık sınırına yakın bir rakam. 20 milyona yakın insan bu rakamla geçiniyor. Açıklanan rakamının 
enflasyonun üzerinde olduğu söyleniyor. İyi de bir de sokakta insanın yaşadığı enflasyon var. Hiçbir şey 
vermeseler elektrik ve doğal gaza yapılan zam kadar asgari ücreti artırsalardı.”.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Yeni asgari ücretin 
kabul edilebilir tarafı yok
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, yeni asgari ücretle ilgili, “2 bin 324 lira bizim beklentilerimizin çok 
altında. Açlık sınırına yakın bir rakam.” dedi.
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Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kar yağışının 
ardından oluşan soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentteki vatandaşlar, araçlarındaki ve işletmelerinin 
önündeki karları temizleye çalıştı. 

Beyaza bürünen kentte sürücü ve yayalar kar ve buzla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediye ekipleri kent genelinde tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yaptı.

Kars’ta etkili olan kar yağışı fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kars Belediyesi ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü 
ekipleri yollarda kar küreme çalışması gerçekleştirdi, kaldırım ve sokakları temizledi.

“Kartpostallık görüntüler oluştu”

Kar yağışı nedeniyle Kars Kalesi, Fethiye, Evliye ve Kümbet Camisi’nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 
Fotoğrafseverler de ağaç ve bitkilerde biriken karı ve güzel manzaraları fotoğraflamanın keyfini yaşadı.

Oyuncu Taner Ergör yaptığı açıklamada, İstanbul’dan Kars’a geldiklerini belirterek, “Adeta bir cennete geldik, kar 
inanılmaz bir fotoğraflık görsel oluşturuyor. Normalde 3 gün kalacaktık ama uzatmayı düşünüyoruz. Bölgedeki 
tüm tarihi güzellikleri görmek istiyoruz. Kars’ta karla birlikte inanılmaz bir görüntü var, herkesin buraya gelmesi 
lazım. Çok farklı bir güzellik.” diye konuştu.

Doğu Anadolu kar beyazı
Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzurum ve Kars etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
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ABD’nin Suriye Politikası (10)
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları.. Bu yılın 2019 yılının son yazısı.. Daha 
önceki yazılarım da ABD’nin hangi emellerle, Ortadoğu ülkelerini dizayn 
ettiğini amacının neler olduğunu yazmaya çalışmıştım. Bu yazımda ise 
sizleri 2003 yılına götüreceğim.

ABD Başkanı oğul Bush (buş) dönemin AKP hükümeti ve Başbakan 
Abdullah Gül kabinesinin başında şu anki Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan seçim yasaklısı, kabine dışında buna rağmen ABD 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Washington’a davet ediyor ve devlet 
protokolü uygulayıp Beyaz Saray’da kırmızı halılarda ağırlıyorlar. Bunu 
niçin mi yapıyorlar?

Biz Türkleri ve Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı sevdikleri için değil. Baba 
Bush’un yarım bıraktığı Irak işgalini tamamlayıp ve Saddam Hüseyin 
iktidarına son vermekti. Dolayısıyla AKP hükümetinin kabinesine bakım 
yapıp bizim Güneydoğu illerimizden, kuzeyden Irak topraklarına, Türk 
ordusununda ABD emir komutasında Irak’ı işgal etmekti.

Bunun için güney illerimizde hava alanlarımız limanlarımız ABD’nin 
desteği ile restore edilmiş ve bizim topraklarımızda ABD’nin yüzbinlerce 
askerinin konuşlandırılması için Türk Hükümeti’nden gerekli olan siyasal 
askeri ve diplomatik destekleri alan ABD milyarlarca dolar harcadı. 
Karada ve denizlerimizde, askeri birliklerinin karargâhları, inşaatları 
tamamlanmış ve ABD’nin tüm silahlı güçleri, hava alanlarımızda, 
limanlarımızda ve sınır illerimizde Irak için tüm hazırlıkları yapan ABD’nin 
bu girişimi TBMM’sinde tezkerenin onanması aşamasına TBMM olağan 
üstü toplantı 3 Mart 2003 tarihinde toplanarak muhalefet partilerinin sert 
direnci ile karşı karşıya kalındı. 

Elbet bu Irak tezkeresi meclisten geçerse resmen bizim askerlerimiz 
ABD’nin emir komutasında Irak savaşına taraf olacaktı. Ve sonuç bu 
tezkere iptal edildi. Ama bu ABD’nin unutacağı bir sonuç değildi ve 
bundan sonra ABD, Irak’ı tek başına işgal ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin 
anayasasını değiştirip, parlamenter sistemden koparttı.

Ve tek adam rejimine geçişin yollarını tamamlayıp Ergenekon davasıyla 
ordumuz çok zor durumda bırakıldı. Gelecek yazımda Ergenekon 
kumpası ve yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değineceğim.

İyi okumalar, yeni yılınız kutlu olsun.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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AVM’ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacak

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, sektörün 2019 yılı 
değerlendirmesi ve 2020 beklentilerine ilişkin  yaptığı açıklamada, AYD olarak 2010 yılından beri aylık olarak AYD 
AVM Perakende Ciro endeksini yayınladıklarını ve bu endekste AVM’lerde gerçekleşen ciro, metrekare verimliliği, 
ziyaret sayısı gibi verileri ölçümlediklerini anımsattı.

Endekse göre, 2019 yılının ilk 10 ayı itibarıyla AVM’lerde gerçekleşen ciroların artmaya devam ettiğini ifade eden 
Altaş, şunları kaydetti:

“Cirolarda artış yaşanmakla birlikte artış oranlarının sadece mart, mayıs ve haziran dönemlerinde enflasyonun 
üstünde arttığını, diğer aylarda ise artışın enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. Alışveriş merkezi yatırımlarının 
hızına baktığımızda da büyüme hızında yavaşlama olduğunu görüyoruz. Ülkemizde şu anda 436 AVM’miz, 13,2 
milyon metrekare kiralanabilir alanı ile ekonomimize değer katıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde alışveriş merkezi 
yatırımları belli bir doygunluğa ulaştı.

Bundan sonraki süreçte yeni alışveriş merkezi yatırımlarının azalacağını öngörebiliriz. 2020 yılında Kayseri, 
İzmir, Ankara, Antalya, İstanbul gibi illerimizde devam eden önemli projelerin açılışlarının gerçekleştirileceğini 
öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut alışveriş merkezlerinde yenileme yatırımları ön plan çıkacaktır. 
Nitekim 2019 yılında şu ana kadar yeni açılan AVM sayısı 5. 2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, 
ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”

Altaş, bundan sonraki süreçte projelendirilmesi tamamlanmış ve finansman kaynakları planlanmış AVM’lerin inşaat 
çalışmalarının devam edeceğini aktararak, “Sektörün 2020 yılı sonu itibarıyla ortalama 445 AVM’ye ulaşacağını 
öngörüyoruz. Sektörümüzün önümüzdeki dönemlerde hedefi perakende sektörü ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir 
büyümeye odaklanmak olacaktır.” diye konuştu.

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, “2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, 
ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz.” dedi.
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Ak Partinin Üç Bumerang’ından Biri: Kürdler
Sistemin derin ehl-i beyti Müesses Nizam’a rağmen 2002 de iktidara 
gelen ve henüz 4 aylık iken yazdığım bir köşe yazımın adı; “Ak Partinin 
Bumernagları” idi.  Ak Partiyi bekleyen üç Buberang var demiştim.  
Bunlar;
1- Müesses Nizam
2- Müslüman Partizanları
3- Kürdler
olarak sıralamıştım. Siz ne dersiniz bilmem ama ne doğru tespitler yapmışım 
meğer, diyorum kendi kendime. Bu güne baktığımızda bu Bumeranglar, 
renk ve ortam değiştirseler de demokrasinin hedef engel barikatlarında 
kısmen gerileseler de eski tas eski hamam öne çıktıkları görülüyor… Bugün 
hala bu Bumerangların iktidar tarafından çok çaba sarf edilmesine rağmen 
sağlıklı bir demokratik tabana oturtulamadığı heğimizce görülüyor. Oysa 
ilk yıllarda çekingen ve korkarak siyasi gel gitlerle de olsa; bu iktidar bazen 
“defacto” bazen de “de jure” olarak hatırı sayılır, ciddi reformlar yaptı. Bu 
iktidarın ilk gününden, 2015 e kadar Laik, Kemalist ve Milliyetçi kesim 
nezdinde Ak Partinin Pkk’li Kürdlerden bir farkı yoktu. Oysa her vicdan 
sahibi biliyordu ki, bu iktidar göreceli bir yumuşama ve demokratik 
haklarla iklimi yumuşatmak, ülke birliğini sağlamak istiyordu.  2015 den 
itibaren gerginleşen iç ve dış politikalardan sonra bu kez HDP ve giderek 
Metropollerdeki muhafazakar ve ılımlı Kürdler nezdinde de “Ak Parti’nin 
MHP den farkı yok.” olumsuzlamaları başladı. Tam da bu esnada bir kısım 
ulus devlet milliyetçileri tüm Kürdleri terörizme odaklanmış tehlike saymayı 
bile neredeyse uygun gördü. Son üç büyük seçime sanki, damgasını vuran 
bu siyasi söylemler oldu.  Gerilemiş ve alanı sivillere bıraktığı sanılan sertlik 
yanlısı Militer Kemalist yapılar siyaset siperlerinin perde arkasına geri 
döndü. Tüm ulus devletlerde olduğu gibi bizde de yaşayan zenginlikleri 
demokratik yapı içinde uyumlu kılmak, her iktidar için zordur. Bu iktidar 
için de bu zorluklar devam ediyor.  Gelinen noktada ve bu nedenlerle; 
Türkiye hala kavranması zor bir demokrasi virajındadır... Ve maalesef tüm 
ülkede zamanın ve diyalogun yol arkadaşlığı eşit, demokratik koşullarıyla 
öne çıkarılamıyor. Oysa demokrasiye ve bir arada yaşamaya inanmış her 
yurttaş, her siyaset ve her siyasetçi; ortak, eşit ve demokratik bir yaşam 
için, biri birini kabul eder ve etmelidir. Ortak Toplanma Noktasında 
buluşmak için, diyaloglardan, buluşmalardan hiç kimse ve hiçbir siyaset 
çekinmemelidir. Bu anlamda birbirimize zaman ayırarak konuşursak, 
tartışırsak, birbirimizi duyarsak, Kürd Demokratik Hakları olmadan adaletin, 
barışın ve demokrasinin niçin olamayacağını da muhtemelen anlayacağız. 
O zaman da ne olacak biliyor musunuz? Ulus Devlet egemeni Türkün 
Kürde, Kürdün dünyaya bağırmasına gerek kalmayacak. Ne yazık ki, geçmiş 
iktidarlar bölgeye ve Kürd Haklarına ya asker ya da “sivil asker” kafası 
ile bakmışlar. Bu anlayışın hortlamaması ve terki gerekir. Bunun için de 
öncelikle yöneticilerin, siyasetlerin; uzlaşmayı, verilmiş taviz olarak görmek 
ilkelliğinden vazgeçmeleri gerekir. İş bu. Konu bu. Teşhis bu...

Devamı simgedergi.com’da...

Mahmut ŞİMŞEK
Yazar
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Lise yıllarında görme engelli sınıf arkadaşının 
yaşadığı zorluklardan etkilenerek görme engelliler 
öğretmeni olan 23 yaşındaki Enes Yalçınöz, 
arkadaşıyla aynı sorunu yaşayan öğrencilerin sosyal 
yaşama adapte olması için çaba gösteriyor.

Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Öğretmenliği 
bölümünden mezun olduktan sonra Muş’a atanan 
Yalçınöz, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerin topluma kazandırılması 
amacıyla Gazi İlkokulunda oluşturulan sınıftaki 3 
görme engelli öğrencinin umudu oldu.

Öğrencilerine Braille alfabesini öğreten, bastonla 
yürüme, resim yapma gibi eğitimler veren Yalçınöz, 
günlük yaşamlarını kolaylaştıracak pratik bilgiler de 
vererek sıkıntı yaşamalarını önlemeye çalışıyor.

Birlikte kahvaltı yaptığı, ihtiyaçlarıyla yakından 
ilgilendiği öğrencilerine adeta “ışık” olan Yalçınöz, 
çocukların tek başına yaşamlarını sürdürebilecek 
duruma gelmelerinin hayalini kuruyor.

Öğrencilerinin gündelik işlerini bağımsız 
yapabilmeleri için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini 
anlatan Yalçınöz, “Her gün öğrencilere evde 
dışarıda neler yaptığını soruyorum. Birlikte kahvaltı 
yapıyoruz. Sonra derse geçiyoruz, çeşitli etkinlikler 
yapıyoruz. Braille alfabesini çalışıyoruz. Çocuklarım 
birçok konuda akranlarından ileride. Bager Çalışcı, 
doğada duyduğu tüm sesleri notaya dökebilecek 
yeteneğe sahip. Diğer öğrencilerimin de farklı 
yetenekleri var.” dedi.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Arkadaşından etkilenip görme engelli 
öğrencilere ‘ışık’ oldu

Muş’ta, görme engelli sınıf arkadaşının yaşadığı zorluklardan etkilenen Enes Yalçınöz, 
görme engelliler öğretmeni olarak arkadaşıyla aynı zorlukları yaşayan öğrencilerin 
karanlık dünyasına ışık oluyor.
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Türkiye’nin ilk küresel mobilite markası olma 
amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim 
Grubu’nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları 
tarafından hazırlanan ve 2022 yılında üretimine 
başlanacak yerli otomobilin dün yapılan tanıtımı, 
Avrupa basınında geniş yankı buldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin “Türkiye elektrikli 
otomobilini tanıttı” başlıklı haberinde, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
otomobilin Tesla’ya meydan okuması temennisi 
aktarıldı.

Erdoğan’ın Türkiye’yi ekonomik bir dev haline 
getirmek için mühendislerin yerli bir otomobil 
üretmesini istediği vurgulanan haberde, tanıtımla 
Türkiye’nin ilk yerli otomobilini üretme hayalini 
gerçekleştirmeye yaklaştığı, araçların 2022’de 
yollarda olacağı vurgulandı.

Ayrıca ilk ön siparişi veren Erdoğan’ın “60 yıllık 
bir rüyayı gerçekleştirerek tarihi bir güne tanıklık 
ediyoruz” ve “Halkımızın bu araca sahip olacağı 
günü sabırsızlıkla beklediğini biliyorum.” ifadeleri 
paylaşıldı.

Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesi de “Türkiye 
milli elektrikli aracına milyarlarca yatırım yapıyor” 
başlığını kullandı.

Türkiye’nin yerli elektrikli aracıyla piyasayı 
canlandırmak istediğine vurgu yapılan haberde, 
Türkiye’nin bu otomobilin geliştirilmesi ve 
üretimine üç milyar avrodan fazla yatırım yapacağı 
belirtildi.

Bu projenin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
uzun vadeli hedefi olduğu hatırlatılan haberde, 
yerli aracın ülkenin büyüyen ekonomik gücünün 
kanıtı olarak sunulduğu yorumu yapıldı.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

‘Türkiye’nin Otomobili’ Avrupa basınında
Türkiye Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından 
hazırlanan ve 2022 yılında üretimine başlanacak yerli otomobilin dün yapılan tanıtımı, 
Avrupa basınında geniş yankı buldu.
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

İki takımın da en etkili gol ayakları 
yoktu bu maçta. Geçtiğimiz hafta 
skandal kararlar veren Cüneyt 
Çakır ve kurmayları, Beşiktaş’ın 
mağlubiyetinde başrol oynamıştı. 
Hafta içi yönetimin şikayeti işe 
yaramış! Olan Gençlerbirliği’ne 
oldu...

Henüz ilk dakikada doğru bayrak ile 
golü iptal oldu ev sahibinin. Büyük 
baskı ile oynayacakları düşüncesi 
yarattı. Lakin Fırat Aydınus’un maçın 
önüne geçeceği ihtimalini atlamışım. 
Henüz 3. dakikada ceza sahasında 
net şekilde yere indirilen Nadir’i 
gör(e)medi! VAR başındakiler de 
kördü. Nadir itiraz edince kafaya 
yazdı onu eyyamcı! Sonra Vida 
karate yaptı, hedefte yine Nadir 
Çiftçi. “Hocam hangisi göreceksin” 
gibisinden tepkiye sarı kart 
yapıştırdı. Çıldırttı adamı ve zorla 
attırdı Nadir’i... Yasin’e çıkan kırmızı 
kart tartışmasız. VAR müdahale 
etmeden vermeliydi hatta. İşlerine 
gelince çağırıyorlar demek ki...

Koca ilk yarı iki takım da futbol 
oynamadı. Fırat bey kendi kendine 
oynadı durdu düdüğüyle. Beşiktaş 
eksik rakibini kapatmıştı sahasına 
ama gol için doğru hamleler 
gelmiyordu. Gençlerbirliği bir an 
yakaladı, onu da Karius’un asistiyle(!) 
değerlendirdi. Kendisinden iki kişi 
eksik rakibinin kalesine isabetli 
şut çekmeden soyunma odasına 
girmek, utanç verici olmalı Beşiktaş 
takımı için. Ofsayt konusunda Burak 
Yılmaz bile yuh artık demiş olabilir...

Ne diyelim şimdi? İkinci yarının 
başına fırtına gibi girdi Beşiktaş. 
Müthiş baskı kurdu ve golü 
erken buldu. Atiba yaşın sadece 

sayı olduğunu hatırlattı. Farklı 
galibiyetin mimarı oldu falan filan 
he? Hadi oradan ya! Futbolumuzu 
rezil ettiniz biz ne izliyoruz Allah 
aşkına? İstanbul takımı şikayet 
edince, orta sıralara yükselme 
mücadelesi veren Gençlerbirliği’ni 
hangi hakla kurban ediyorsunuz? 
Adaleti sağlayacaklarına ayrıcalık 
sağlıyorlar şaka gibi. Neyin hesabı 
bu? Önce Fenerbahçe’yi ihya et 
sonra Beşiktaş’a sus payı... Alt yapı 
mı konuşalım Türk futbolu gelişsin 
diye? Beşiktaş’a başkanlık yapan, 
Fenerbahçe’de “fanatik” şekilde 
yöneticilik yapan iş adamları, 
kamuoyu fikri alınmadan birilerinin 
eliyle oturtuluyor o koltuklara. Sonra 
bu rezilliği çekiyoruz. Kimse de hop 
hemşerim demiyor... Daha en baştan 
belliydi böyle olacağı. Gizli gizli bir 
kulüp yetkilileri ile toplantı yaptıkları 
ortaya çıkıyor, her şey normal gibi 
anlatılıyor, savunanı çıkıyor, bu 
rezilliği gerçekleştirenler yapamadığı 
göreve devam ediyor... Dünyanın 
başka bşr yerinde bu gerçekleşse, 
sabahı bulmaz o koltuklardan 
sökülüp atılırdı bunu yapanlar. 
Size bir şey diyeyim mi; istediğiniz 
kadar rezilliklerinize kulp bulun, 
ALIŞMAYACAĞIZ!!! 

Geceye dair tek güzel yan, Fırat 
Eyyamus’un Nadir’e gösterdiği 
kırmızı kart sonrası Beşiktaş 
tribünlerinin gösterdiği tepkidir. 
Futbolumuzu kirleten ve buna 
sebep olan herkes kahrolsun! Benim 
en büyük eğlencemi kirletmeye 
kimsenin hakkı yok!

İÇİMİZDEN
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Türk akademisyenden saç derisi yaralarının 
iyileşmesini hızlandıran serum

Prof. Dr. Elif Loğoğlu, bitkilerdeki etken maddelerden saç serumu ürettiklerini 
belirterek, “Saç serumunun, sedeften tutun egzamaya kadar birçok deri hastalığı 
üzerinde etkili olduğunu gördük.” dedi.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Loğoğlu uzun yıllardır bitkilerde 
bulunan, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılabilecek etken maddeler üzerinde çalışmalar yaptığını 
söyledi.

Şampuan, krem gibi birçok kozmetik üründe bitkilerdeki etken maddelerin kullanıldığına dikkati çeken 
Loğoğlu, “Türkiye, bitki örtüsü bakımından oldukça zengin bir ülke ama bitkileri ekonomiye katkı 
sağlama boyutuyla yeterince kullanamıyoruz. Çünkü bitkiler daha çok kurutularak basit şekilde piyasaya 
sunuluyor.” diye konuştu.

Bitkilerdeki kozmetik ve ilaç etken maddelerinin nitelikli bilimsel çalışmalarla araştırılması gerektiğini 
belirten Loğoğlu, “Bu maddelerin saflaştırılması ve standart hale getirilmesi ülke ekonomisine de katkı 
sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Yaklaşık 10 yıldır bitkiler üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda birçok bulgu elde ettiklerini dile 
getiren Loğoğlu, şöyle devam etti:

“Bazı bitkilerin sedef hastalığı üzerinde etkili olduğunu, bazılarının yaraların, bazılarının aftın 
iyileştirilmesinde yararlı olduğunu tespit ettik. Araştırmalarımız sonucunda birçok farklı bitkinin 
özelliklerini belirledik. Bu bitkilerden elde ettiğimiz etken maddeleri birleştirerek denemeler yaptık. 
Denemeler sonucunda saç serumu olarak kullanılabilecek bir karışım elde ettik.”
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Hamilelik esnasında enfeksiyona yakalanmak 
erken doğum nedeni

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Buyru, anne adaylarının bebeğe zarar 
verir düşüncesiyle verilen ilaçları içmeyebildiğini belirterek, “Enfeksiyon durumunda 
antibiyotiği kullanmamak veya yarıda kesmek erken doğumu tetikleyebilir.” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru yaptığı açıklamada, hamilelikte anne 
adaylarının en sık karşılaştığı sorunların başında gelen enfeksiyonların hem anne hem de bebeği 
etkilediğini belirtti. 

Bebeğin etrafındaki su kesesinin bir görevinin de enfeksiyonlara karşı fetüsü korumak olduğunu dile 
getiren Buyru, su kesesinin erken açılması halinde fetüsun enfeksiyonlara açık duruma gelebileceğini 
söyledi.

Buyru, bunun hem anne hem de fetüs açısından tehlikeli bir durum olduğuna işaret ederek, şu bilgileri 
verdi:

“Anne adayları bebeğine zarar verir düşüncesiyle verilen ilaçları içmeyebiliyor. Enfeksiyon durumunda 
antibiyotiği kullanmamak veya yarıda kesmek erken doğumu tetikleyebilir. Su kesesi erken acılan 
anne adayını mutlaka hastane koşullarında izlememiz gerekiyor. Enfeksiyonlar da su kesesinin 
erken açılmasına yol açabiliyor ve erken doğumu tetikleyebiliyor. Burada daha çok idrar yolu 
enfeksiyonlarından ve vajinit gibi vajinal akıntı ile devam eden enfeksiyonlardan söz ediyoruz.”

Prof. Dr. Faruk Buyru, enfeksiyonların zamanında teşhis edilip tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizerek, 
“Hamilelik döneminde enfeksiyonu zamanında teşhis edip tedavi etmek, hatta önlemek gerekiyor.” dedi.
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TURİZM CENNETİ ANTALYA (3)

İç
im
izd

en

Zafer ALTINKESER
Yazar

simgedergi@gmail.com

Üçüncü Bölümde < Korkuteli, Kemer, 
Kumluca, Elmalı, Finike, Demre ve Kaş > 
ilçelerini tanıtacağım.

KORKUTELİ TARİHİ   :    İlçe’nin Antalya’ya 
uzaklığı 66 km’dir. Yüzölçümü 2471 
km2’dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 
1020 metredir. İlçenin tarihi 5 ana 
bölümden oluşmaktadır.  A.) Hititler 
zamanında PYSIDIA dönemi, B.) 
Helenistik, Roma ve Doğu Roma 
dönemi, C.) Selçuklular dönemi, 
D.) Hamitoğulları ve Teke Beyliği 
dönemi, E.) Osmanlılar dönemidir. 
Antik çağda Psidia sınırları içinde 
yer alan Pamphylia’ya komşu olan 
yöre Makoedonya, Roma ve Bizans 
yönetimlerinden sonra 12. Yüzyılda 
Anadolu Selçuklularının eline geçti. 16. 
Yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarına katıldı. İstanos adıyla 
anılmaya başlandı. Teke Sancağına bağlı 
olan İstanos 2. Beyazid’in  ( Yıldırım 
Beyazıt ) oğlu Korkud’un  ( Korkud 
Çelebi, Osmanlı şehzadesi burada 
sancak beyliği yapmasından dolayı 
zamanla KORKUDİLİ veya KORKUDELİ 
olarak anıldı. 1915’te KORKUTELİ 
ismiyle ilçe yapıldı. Korkuteli ilçesi 58 
mahalleden oluşmuştur.

KORKUTEL’NİN TARİHİ YERLERİ   :   Poğla 
Antik Kenti,  Böyükköy Beldesi Höyük 
Tepe Höyüğü, Böyükköy Beldesi 
Çürükin Tepe Höyüğü, Böyükköy 
Beldesi 168 Parseldeki Ev, Böyükköy 
Beldesi Merdivenli Sarnıç, Böyükköy 
Beldesi Allığın Sarnıcı, Böyükköy Beldesi 
Hasan Çavuş Sarnıcı, Yazır Köyü Keklicek 
Sarnıcı, Yazır Köyü Gülman Mevkii 
Kule Tipi Antik Yerleşimi, Yazır Köyü 
Büngüş Mevkii Antik Kalıntı Alanı, Yazır 
Köyü Yazır Höyüğü, Bayat Köyü Bayat 
Höyük, Kargın Köyü Kargın Höyük, 
Bayatbademler Köyü Doğrul Mevkii 
Antik Kalıntı Alanı, Bayatbademler Köyü, 
Tapınak, Bayatbademler Köyü Antik 
Kalıtı Alanı, Bayatbademler Köyü Ürünlü 
Antik Dönem Mağaraları,  Varsak Yaylası 
Höyük,  Varsak Yaylası I No.Lu Tümülüs, 
Varsak Yaylası Iı No.Lu Tümülüs, 

Kırkpınar Köyü Höyük, Kırkpınar Köyü 
Antik Yerleşim Alanı, Kırkpınar Köyü 
Kaya Mezarları, Yenicedere Boğazı Antik 
Yol, Söğüt Köyü Manay Antik Yerleşim 
Alanı, Küçüklü Köy Gözetleme Kulesi,  
Yeşilyayla Kerpiç Camii, Emir Sinaneddin 
Medresesi ( 1319 )  ( Hamitoğulları 
Dönemi ), Çaybaşı Hamamı, Fatih 
İlköğretim Okulu, Demirci Süleyman 
Camii, Sultan Alaaddin Camii  ( Selçuklu 
Döneminden ), İmarethane  ( Selçuklu 
Döneminden ),  Su Tüneli  ( Selçuklu 
Döneminden ), Porsuyu Kalıntıları  ( 
Selçuklu Dönemi ), Hamamlar  ( 
Selçuklu Dönemi ) ( 3 adet Hamam 
Kalıntısı var ), Yarandede Türbesi  ( 
Selçuklu Dönemi ), Kurtbaba Türbesi  
( Selçuklu Dönemi ), Ali Fahrettini 
Kebir Türbesi  ( Selçuklu Dönemi ), 
Ali Fahrettini Sağır Türbesi  ( Selçuklu 
Dönemi ),  Kureyş Baba Türbesi  ( 
Selçuklu Dönemi ,  Keşiş Evi  ( Roma 
Dönemi ), Eski Roma Mabedi  ( Roma 
Dönemi ), Komabe ( Garipçe )( Hititler 
Dönemi ),  Kratopolis ( Kızılkaya )( 
Hititler Dönemi ),  Legost ( Büyükköy 
Yakası )( Hititler Dönemi ), Poğla ( 
Çomaklı )( Hititler Dönemi ), Sergücia  
(Bayat )( Hititler Dönemi ), Timprianda 
( İmrahor )( Hititler Dönemi ), Vebre ( 
Bozova )( Hititler Dönemi ), Termesos 
Milli Parkı ( Güllük Dağı )( Hitit Dönemi )  
ve Ariassos Antik Kenti’dir.

KORKUTELİ TARIM   :   İlçenin 101.465 
hektarı tarım alanı, 5800 hektarı 
çayır mera, 100.339 hektarı orman 
ve fundalık, 351 hektarı su yüzeyi, 
40.313 hektarı tarım dışı ve meskün 
sahalardan oluşmaktadır. Tarım alanın 
116 hektarı da orman sahası içindedir. 
İlçede üretilen tarımsal ürünler başında: 
Elma, Armut, Üzüm, Buğday, Arpa 
Fasulye, Ayçiçeği, Nohut, Yulaf ve Şeker 
Pancarıdır. Ayrıca Türkiye’de üretilen 
Kültür Mantarının  % 70’i Korkuteli’ye 
bağlı Bayat, Tatköy, Esenyurt, İmrahor 
ve Yazır Köylerinde üretiliyor. Korkuteli 
mantar üretiminde Türkiye’de ilk sırada 
yer alır.
Devamı simgedergi.com’da...
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Tarihçi Ramin Alizadeh Azerbaycan 
Cumhuriyeti Millet Meclisi’ne üye adayı oldu

Azerbaycanda imzasıyla 
tanınan tarihçi Ramin Alizadeh, 
1980 yılında Qubadli İlçesinde 
aydın ailesinde doğdu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini 
Bakü Devlet Üniversitesi Tarih 
Fakültesi’nde aldı.

Ramin Alizadeh, Karabağ, 
Zangezur, İrevan, Qubadli, Şuşa, 
Hocalı ve diğer işgal altındaki 
toprakların gerçek tarihini 
yansıtan belgesel filmlerin 
ve makalelerin yazarı olarak 
bilinir. Ayrıca olarak tarihçi yazar 
“Zangezur Tarihi” ve “Derbent 
Tarihi” gibi büyük ölçekli 
projelerin araştırmaçı kolektifine 
dahildir.

Ramin Alizadeh şu anda 
Azerbaycan Milli Bilimler 
Akademisi Tarih Enstitüsü’nde 
araştırma görevlisidir ve Bakü 
Devlet Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde öğretim üyesidir.
Ramin Alizadeh, 125 Saylı 
Zengilan-Qubadli Seçim 
Daire’sinden Azerbaycan 
Cumhuriyeti Millet Meclisi’ne 
üye adayı olarak gösterildi. 

Tarihçimizi destekleyelim, 
tarihimize ve kültürümüze 
kayıtsız olmadığımızı gösterelim.

İç
im
izd

en
Ramin Alizadeh
Yazar

simgedergi@gmail.com
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KÜLTÜR SANAT

2019 yılında sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve 
edebiyat dünyasında önemli kayıplar yaşandı.

Aralarında Ayşen Gruda, Albert Finney, Prof. Dr. 
Beril Dedeoğlu, Dilber Ay, Doris Day, Eşref Kolçak, 
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve Şule Yüksel 
Şenler’in de bulunduğu birçok önemli isim bu yıl 
hayata veda etti.

“Çöpçüler Kralı”, ‘’Tosun Paşa’’ ve ‘’Çiçek Abbas’’ 
gibi yapıtlarla tanınmış Yeşilçam’ın unutulmaz 
oyuncusu Ayşen Gruda, 23 Ocak’ta hayatını 
kaybetti.

‘’Kağıt’’ filmiyle “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 
Ödülü”ne layık görülen ve 2015’te “Altın Portakal 
Yaşam Boyu Onur Ödülü” alan Gruda, Ayten 
Erman’ın da kardeşiydi.

“Doğu Ekspresinde Cinayet” ve ‘’Skyfall’’ filmleriyle 

tanınan 82 yaşındaki İngiliz aktör Albert Finney, 
göğüs enfeksiyonuna bağlı sağlık sorunları 
nedeniyle 7 Şubat’ta yaşamını yitirdi.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu 
1 Ekim’de hayatını kaybetti. 61 yaşında hayata 
vedan eden sanatçı, akciğer kanseri tedavisi 
görüyordu.

Kadıköy’deki evinde sabah saatlerinde geçirdiği 
kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Süleyman 
Turan, Yeşilçam filmlerinde oynadığı yardımcı 
erkek oyuncu rolleriyle tanınıyordu.

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi 
gören Türk edebiyatının önemli isimlerinden 
yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, 85 yaşında 
vefat etti. “Kudüs Şairi” olarak bilinen Pakdil’in 
vefatı, edebiyatseverleri yasa boğdu.

2019’da hayatını kaybeden ünlüler
Bu yıl, Ayşen Gruda, Albert Finney, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Dilber Ay, Doris Day, Eşref 
Kolçak, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Şule Yüksel Şenler, Tarık Ünlüoğlu ve Yıldız Kenter gibi 
isimler yaşamını yitirdi.
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YAŞAM

Nevşehir’de lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin 
evini yeniledi
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileri, mahalle muhtarı aracılığıyla tespit ettikleri ihtiyaç sahibi bir ailenin evini 
yeniledi.

Okul idaresi ve öğrencilerce hazırlanan 
“Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi” 
kapsamında kolları sıvayan öğrenciler, Çalışanlar 
Mahallesi’nde yaşayan Suat Aydoğdu’nun evinde 
bir hafta süreyle tadilat ve temizlik çalışması 
yaptı.

Öğrenciler, 2 çocuklu, yaz dönemlerinde çeşitli 
işlerde çalışarak evini geçindirmeye çalışan 44 
yaşındaki Aydoğdu’nun müstakil evini boyayıp 
elektrik-su tesisatı ile kırık camlarını değiştirdi.

İkametin avlusuna kilitli parke taşı döşeyen 
öğrenciler, kanepe, ocak ve dolap gibi eşyaların 
tamiratını tamamladıktan sonra ev ve bahçeyi 
temizledi. Öğrenciler evi, yenilenmiş haliyle 
aileye teslim etti.

Okul müdürü Mehmet Göktan yaptığı 
açıklamada, şunları kaydetti:

“Öğretmenlerimizle bir araya gelerek nasıl bir 
proje yapabileceğimizi düşündük. Yardıma 
ihtiyaç duyan bir aile belirledik ve çalışmayı 
gerçekleştirdik. Burada asıl amaç çocukların 
yardımlaşmanın ne demek olduğunu 
anlamalarını sağlamaktı. Bunu da fazlasıyla 
yaptılar. Bu da bizi mutlu etti. Bu çalışmanın 
yaygınlaşması tek temennimizdir. İnşallah 
amacına ulaşmıştır ve aile de memnun kalmıştır.”

Göktan, proje kapsamında ileriki süreçte benzer 
çalışmalar yapmayı hedeflediklerini de sözlerine 
ekledi.

Öğrenciler evi komple boyayıp aileye teslim etti.
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Oğluna yaptığı pastadan aldığı ilhamla dünyaca 
ünlü şef oldu
Oğlunun doğum gününde yaptığı pastayla, pasta sanatı ustası olmaya karar veren 
Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım Şefi Tuba Geçkil’in dünyaca ünlü birçok 
siyasetçi, sanatçı ve oyuncunun gerçeğini aratmayan büst pastaları ilgi odağı oldu.

Çocuğunun doğum gününde yaptığı pastayla, 
pasta sanatı ustası olmaya karar veren Tuba 
Geçkil’in dünyaca ünlü birçok siyasetçi, sanatçı ve 
oyuncunun gerçeğini aratmayan büst pastaları 
ilgi görüyor.

Aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonu 
(TAFED) Milli Takım Şefi de olan Geçkil, oğlunun 
sevdiği çizgi film karakterinin oyuncağından 
esinlenerek yaptığı doğum günü pastasını 
beğenmesiyle bu alanda kariyer yapmaya karar 
verdi.

Daha sonra kendi çabalarının yanı sıra birçok 
eğitim alan Geçkil, katıldığı yarışmalarda 
birçok madalya aldı. Geçkil, Almanya’da 4 
yılda bir düzenlenen dünyanın prestijli aşçılık 
yarışmalarından IKA Culinary Olympics’te de 4 
altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Mesleğini severek yapmaya devam eden Geçkil’in 
dünyaca ünlü siyasetçi, sanatçı ve oyuncuların 
gerçeğini aratmayan büst pastaları da ilgi 
görüyor.

Geçkil, yaptığı açıklamada, oğlunun doğum 
gününde şeker hamuruyla yaptığı doğum günü 
pastasının ailesi tarafından beğenildiğini söyledi.

Yurt içi ve dışında dünyaca ünlü isimlerin büst 
ve 3D pastalarını yaptığını dile getiren Geçkil, 
“Bu kapsamda ABD Başkanı Trump, Almanya 
Başbakanı Merkel gibi siyaset dünyasından 
kişilerin pastalarını çalıştım. Yine dünyaca 
ünlü film yıldızları ve çizgi film karakterlerinin 
pastalarını da yaptım. Tüm bunlar birçok 
kesimden ilgi görüyor.” diye konuştu.
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Denizsiz kış kentinde geleceğin şampiyon 
yüzücüleri yetişiyor
Ağrılı çocuklar, dondurucu soğukların yaşandığı kentin sıcak suyla doldurulan 
modern havuzlarında geleceğin şampiyon yüzücüsü olmak için kulaç atıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 
başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi 
kapsamında Ağrılı çocuklara yüzme eğitimi 
veriliyor.

Deneyimli antrenörler eşliğinde İbrahim Çeçen 
Üniversitesi Yerleşkesi’ndeki Olimpik Yüzme 
Havuzu ile Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait 
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen 
eğitimlerde bugüne kadar yaklaşık bin öğrenci 
yüzme eğitimi aldı.

Kış mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 
15 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının 
1 metreyi aştığı denizsiz kentte, “geleceğin 
şampiyon yüzücüleri” hedefiyle sıcak suyla 
doldurulan modern havuzlarda yaklaşık 5 bin 
öğrenciye yüzme öğretilmesi amaçlanıyor.

Eğitimlerini tamamlayarak yurt içinde düzenlenen 
şampiyonalara katılan ve aralarında engellilerin 

de bulunduğu çok sayıda öğrenci, bugüne kadar 
önemli başarılar elde etti.

“Denizi olmayan ilden Türkiye’ye 
yüzücü yetiştiriyoruz”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü 
Cemil Budak yaptığı açıklamada, eğitim öğretim 
sezonu boyunca yaklaşık 5 bin öğrenciye yüzme 
öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Denizi olmayan bir ilden Türkiye’ye yüzücü 
yetiştiriyoruz. Hava şartları ne olursa olsun, 
imkanlarımız geniş. Devletimiz bize büyük 
imkanlar sunuyor. Biz de Ağrı’da bu imkanları 
çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir şekilde 
yansıtmaya, onları mutlu etmeye ve yüzmeyle 
buluşturmaya gayret edeceğiz. Şu ana kadar 
bine yakın öğrencimiz yüzme öğrendi. Biz sadece 
okullardaki öğrencilere değil halkımıza da yüzme 
öğrenmeleri için yardımcı oluyoruz.”.



49ARALIK 2019 - YENİ SAYI: 17

SPOR

Hatay’da yaşayan cimnastik milli takım 
antrenörleri Özcan Özdemir ve Yaşam Özdemir 
çifti, kendileriyle aynı sporu yapan 3 kızıyla “aile 
boyu” başarılara imza atıyor.

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan 
24 yıllık cimnastik milli takım antrenörü Özcan 
Özdemir (44) ve eşi 5 yıllık milli takım antrenörü 
Yaşam Özdemir’in (32) 3 kızı, anne ve babalarının 
en çok vakit geçirdiği spor salonunda büyüdü.

Küçük yaşlarda ilgilendikleri cimnastiği 
büyüdükçe seven ve çeşitli müsabakalara katılan 
kız kardeşler, ebeveynlerinin antrenörlüğünde 
birçok madalya ve kupa elde etti.

Kızlarından 13 yaşındaki Sıla Özdemir, girdiği 
müsabakalarda çok sayıda derece elde etti ve 
2017 yılında Artistik Cimnastik Okullararası 
Türkiye Şampiyonluğuyla taçlandırdı.

Ailenin en küçükleri 10 yaşındaki ikizler Rüya ve 
Gül ise katıldıkları birçok minikler turnuvasından 
başarı elde ederek, adeta madalya avcısına 
dönüştü.

Baba Özcan Özdemir yaptığı açıklamada, küçük 
yaşta amcasının yönlendirmesiyle cimnastik 
sporuyla tanıştığını anlattı. Eşiyle nişanlandıktan 
sonra onu da cimnastikle tanıştırdığını aktaran 
Özdemir, “Eşime bizzat ben antrenörlük eğitimi 
verdim ve milli takım antrenörü oldu. Çocuklara 
gelince de artık bu spor genetik oldu, ana-baba 
cimnastikçi olunca onlar da doğduklarından beri 
hep salonda yanımızdaydı, 2-3 yaşından itibaren 
cimnastik yapıyorlar. Sıla artistik cimnastikte 
okullar arası Türkiye şampiyonu, ikizlerim Rüya 
ve Gül ise okullar arası ve kulüpler arası artistik 
cimnastik minikler şampiyonları, eşim de milli 
takım antrenörü, ailece bu sporla ilgileniyoruz.” 
diye konuştu.

Milli takım antrenörü anne babanın madalya 
avcısı şampiyon çocukları
Cimnastik milli takım antrenörleri Özcan-Yaşam Özdemir çiftinin aynı sporla uğraşan 
3 kızı, anne ve babalarının antrenörlüğünde birçok madalya ve kupanın sahibi oldu.
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ASELSAN’ın deniz platformlarının kullanımına 
sunduğu milli teknoloji çözümlerine bir yenisi 
eklendi.

Alınan bilgiye göre, su üstü ve su altı 
platformlarda kullanılmak üzere ASELSAN 
Savunma Sistem Teknolojileri Sektör 
Başkanlığınca geliştirilen ve seyir sistemleri ürün 
ailesi (MİTOS) altında bulunan 10 taşınabilir Askeri 
Gemi Elektronik Harita Sergileme ve Görüntüleme 
Sistemi (WECDIS - Warship Electronic Chart 
Display & Information System) 240 gün gibi kısa 
sürede göreve hazır hale getirildi.

Sistem, başarıyla gerçekleştirilen fabrika kabul 
testleriyle ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
kullanımına sunuldu. Ürün ailesinin diğer 
üyelerinden konsollu/kit formatında WECDIS ve 
Sayısal İz Masası ürünlerinin fabrika kabul testleri 
de yıl içinde tamamlanmıştı.

WECDIS, Türkiye’de deniz araçları için milli olarak 
geliştirilen ilk seyir sistemleri olmasının yanı 
sıra taşınabilir özelliğiyle küçük botlarda da 
kullanılabilecek.

Uygun yedekleme mekanizmalarıyla uluslararası 
standartlara göre kullanılması zorunlu olan 
güncel elektronik haritalarla uyumlu bilgiler 
sağlayan sistem, seyir sistemlerinden alınan 
konum, yönelim, yere ve denize göre hız gibi 
seyir bilgilerini kullanarak, elektronik seyrüsefer 
haritaları üzerinde ilgili seyir personeline rota 
planlama ve rota takibi gibi yeteneklerle güvenli 
seyir kabiliyeti sunuyor.

Sistem, su üstü harp gemileri, denizaltılar ve 
yardımcı sınıf askeri gemilerde kullanılabiliyor.

ASELSAN’ın yeni ürünü deniz görevine hazır
Türkiye’de deniz araçları için milli olarak geliştirilen ilk seyir sistemi WECDIS’in 
taşınabilir versiyonu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
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Arp sanatçısı Çağatay Akyol, ney sanatçısı Ferhat 
Erdem ve perküsyon sanatçısı Cemal Özkızıltaş, 
arpı, ney, sipsi ve perküsyonla birleştirerek, 
türküleri 7 yıl önce kurdukları “Arpanatolia” 
grubuyla dünyaya tanıtıyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 
sanatçısı Akyol ile TRT Ankara Radyosu sipsi, kaval 
ve ney sanatçısı Erdem kurdukları “Arpanatolia” 
grubu ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Çağatay Akyol, 2012’de Avrupa Birliği projesi 
kapsamında Hitit dönemi çalgılarından 55 
kişilik orkestra kurduklarını, anlatımlı bir konser 
programı düzenlediklerini söyledi.

Alacahöyük’te 2012’de Hitit dönemine ait “İnandık 
Vazosu”nun bulunduğunu, bunun üzerinde arp 
enstrümanı resmedildiğini anlatan Akyol, “Biz de 
‘Bu kadar Anadolu’ya ait bir enstrüman neden 
topraktaşlarıyla bir araya gelmesin?’ dedik. Ney, 

cura, sipsi, kaval, zambır, hepsi Anadolu’dan 
gelme ve onları arpla kavuşturduk 2012’de.” dedi.

“Enstrümanların tarihçesini ve sistemlerini 
anlatıyoruz”
Oda orkestra konseptindeki çalışmalarını 7 kez 
senfoni orkestrasıyla sunduklarını bildiren Akyol, 
şöyle devam etti:

“Türkülerimizi, evrensel boyutta kültürümüzü, 
arkeolojik olarak tarihimizi anlatarak 
enstrümanlarımızla sunuyoruz. İnteraktif konser 
veriyoruz. Zambır 4 bin 500 yıllık bir enstrüman. 
Mitolojiye dayanan ve topraklarımızdan çıkan 
enstrümanlar. Yan yana geldiklerinde bu 
enstrümanlar uyuşur mu diye düşünüyorduk. Ama 
ilk provada anladık ki zaten onlar binlerce yıldır 
tanışıkmış. Arpın öyle bir tınısı var ki her şeyle 
uyuşuyor. Avrupa’daki festivallerde müzikologlar 
geliyor, ilgilerini çekiyor. Enstrümanların 
tarihçesini ve sistemlerini de anlatıyoruz.”

Anadolu türkülerini ‘arp’ ve ‘ney’ ile dünyaya 
tanıtıyorlar
Arp sanatçısı Çağatay Akyol, ney sanatçısı Ferhat Erdem ve perküsyon sanatçısı 
Cemal Özkızıltaş, türküleri 7 yıl önce kurdukları “Arpanatolia” grubuyla dünyaya 
tanıtmaya çalışıyor.
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Hakan TAŞ

Araştırmacı Gazeteci
Yazar
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HAKKARİ-KONYA SEVGİ KÖPRÜSÜ!
 Yeni bir köprü kuruldu, bu köprünün adı dostluk ve sevgi… 
İlimizde üç yıl görev yapan ve efsaneleşen vali Cüneyit Orhan TOPRAK, Konya’ya tayin oldu. Bizi 
unutmadı, bizi özledi. Seçilmiş belediye başkanlarını da yanına alarak lapa lapa kar yağışının 
olduğu bir günde zor şartlarda ilimize ulaşarak halkımız ile kucaklaştılar. 
 Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Vali Toprak’ın Hakkari-Konya arası 
inşa ettiği sevgi köprüsüne katkı sunarak temelini attılar. 
 Heyet, önce Çukurca ilçesi karayolunda bulunan Şine Köprüsü’nü ve orada görev 
yapan Mehmetçiği ziyaret ettiler. Jandarma ve Emniyet Özel Harekat Timleri ile görüştüler ve 
daha sonra Hakkari merkezde denetimlerini sürdürdüler. 
 Belediye önünde KONTV canlı yayın yaptı. Vali Toprak, Belediye Başkanları ve ben 
gazeteci sıfatıyla canlı yayında Hakkari’yi ve bu ziyareti değerlendirdik. Çarşı merkezinde 
esnaf ve halk ziyaretlerinde duygusal anlar yaşandı. Çocuktan yaşlıya herkes vali Toprak ile 
kucaklaşmak, ellerinden öpmek için birbiriyle yarıştı. 
 Vali Toprak; “Beni buraya geri atadılar ne diyorsunuz?” şakasını yapınca halkı bir 
sevinç kapladı. Konuk Belediye Başkanları, Vali Toprak’a olan sevgi seli karşısında oldukça 
duygulandılar. 
 Hakkari’nin tek fabrikası olan “SANAT FABRİKASI” Rengi Hakkari ziyaret 
edildi. Ayhan Tunç, muhteşem ve anlamlı bir karşılama  töreni tertipledi, heyete Hakkari 
anısına hediyeler takdim etti.  Sanat fabrikamızın kurucusu Vali Cüneyit Orhan TOPRAK 
ve beraberindekiler soğuk bir havada türkülerle ısındılar. Finalı İşadamı İsmet Ölmez 
gerçekleştirdi. Kendisine ait cafede heyete hoşça vakit geçirmelerini sağlayarak, günün 
önemine uygun hediyeler verdi. 
 Bu heyete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşlik edemedi ama Vali Toprak’la telefonda 
görüşerek gelişmeleri yakından izledi. 
Köprüler kavuşmak için, buluşmak için, dayanışma ve kaynaşma için kurulur. Her köprünün 
harcı çimento ve kumdan oluşur. Dostluk köprüsü temelinde sevgiyi barındırır. Sevgi 
ile kurulan bir köprüyü hiçbir güç yıkamaz. Konya Büyükşehir ile kardeş il olmak bizi 
onurlandırdı. 
 Biz Hakkari olarak eski Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’a AŞIĞIZ, 
Yeni valimiz İdris Akbıyık’ı da SEVİYORUZ… 
Hükümetin ve devletin sıcaklığını bize hissettiren her başarılı valimize minnettarız.
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YENİ YILA GİRERKEN TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

Yeni yıla girerken Türkiye’nin 
geleceği ve Türkiye’nin o 
gün gelecekteki, dünyadaki 
yerini nasıl olacak. Doğu ve 
batı uygarlıklarının kesişme 
noktasında ki eşsiz coğrafi 
konumunun yanında, son 
yıllarda izlediği jeopolitik ve Jeo 
ekonomik siyasetiyle de küresel 
dengelerdeki ağırlığı giderek 
artan Türkiye bugün dünyada 
uluslararası yeni düzenin 
buluşlarından biri olarak 
görünüyor.

Ülkemiz 82.961.000 olan 
nüfusuyla dünyada 19. 780. 1562 
km² yüz ölçümü öyle 36. sırada 
onca finansal saldırıya rağmen 
2019 verilerine göre de hala 
dünyanın ilk 20 ekonomisinden 
biri. Bu pencereden bakınca 
sosyalist Çin dışında dünyanın 
şu sıralar en çok muhafazakar 
ve demokratik Modernleşmenin 
yıldızı olan Müslüman 
Türkiye’yi dikkatle izleyip 
yorumladığını görüyoruz. 
Türkiye ise Müslüman bir 
ülkenin demokratikleşme ile 
kalkınabileceğini dünyaya 
ispatladı. Türkiye neden doğuya 
yöneldi. İngiliz The Guardian 
Gazetesindeki makalesinde 
Philip Inman, hayal kırıklığına 
uğrat, Türkiye yüzünü doğuya 
çevirdi.  Yine ünlü yatırım 
ve danışmanlık şirketi PWC 
Gibi bir çok kurumun yıllardır 

hazırladığı raporda aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu yeni 
dalga Ekonomilerin 2050 yılında 
batıyı geride bırakabileceği 
ve Türkiye’nin Avrupa’nın 
en güçlü ekonomisi olacağı 
tahminleri yapılıyor. Tanınmış 
yatırım bankası GOLDMAN 
Sachs gibi firmaların her yıl 
yayımlanan öngörülerine göre 
de Türkiye 2050’de en büyük 
10 ekonomiden biri olacak ve 
küresel taşlar bu yeni gelişmenin 
belirleyici aktör olacağının altı 
çizilmiştir.

Küresel rekabetin giderek 
kızıştığı bir dönemden 
geçerken artık şunu rahatlıkla 
söyleyebiliyor; ABD’nin 
Türkiye’ye yönelik politikalarını 
belirleyen temel faktör hala 
İngiliz ve Fransızların 100 yıl 
önceki algılarına dayanıyor. 
Mısır’da darbe yaparak şuur 
yerdeki hiç savaşı derinleştirerek 
İhvanım Müslimin yerine 
DEAŞ’ı öne çıkararak Kürt 
- Türk ittifakını bozmaya 
çalışarak ve Rusya ile jet krizini 
tezgahlayarak Türkiye’yi hedef 
alan karşıdevrim sürecini 
başlattılar. Ancak başaramadılar. 
Batının tek egemen olmadığı 
bir dünya giderek ete kemiğe 
bürünüyor. Ve bu dünyanın en 
parlak kutuplarından biri de 
Türkiye olacaktır. Herkese mutlu 
yıllar mutlu seneler dilerim.İç

im
izd

en

Sayim YAĞAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Türkiye’nin faaliyet alanını Orta Akdeniz’e, Libya’ya doğru genişletmesi yönünde özetlenebilecek 
yeni hamleler silsilesi, Akdeniz’in değişen jeopolitiği ile doğrudan ilişkili.

27 Kasım 2019’da Türkiye ile Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında Güvenlik ve Askeri İşbirliği 
Mutabakat Muhtırası ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının imzalanması 
ile hem Libya krizi hem de Doğu Akdeniz enerji kaynakları çerçevesindeki tartışmalar uluslararası gündemin ilk 
sıralarına yerleşti.

Bu gelişmenin ardından Libya’da Halife Hafter tarafından Nisan 2019’dan beri devam ettirilen Trablus taarruzuna 
karşı Türkiye’nin UMH’ye destek vermek amacıyla Libya’ya asker gönderilebileceği açıklandı. 26 Aralık’ta ise 
genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis açıldığında ilk iş 
olarak Libya’ya asker gönderme tezkeresini sunacaklarını belirterek “8-9 Ocak’ta Meclis’ten tezkereyi geçirip, davete 
icabet edeceğiz” açıklamasını yaptı. Böylece tartışmaların ekseni Doğu Akdeniz’de enerji rekabeti meselesini 
de içine alacak şekilde hızlı bir şekilde Akdeniz’deki jeopolitik rekabet meselesine kaydı. Türkiye’nin dış politika 
çıkarlarını Doğu Akdeniz’e odaklanarak korumasının mümkün olmadığı kabulünden hareketle dış politikasının 
aktif faaliyet alanını Orta Akdeniz’e, Libya’ya doğru genişletmesi yönünde özetlenebilecek bu yeni hamleler silsilesi 
bölgenin değişen jeopolitiği ile doğrudan ilişkili.

Akdeniz, uzun bir süredir hem iş birliği imkanları ama daha çok çatışma risklerini arttıran yeni jeostratejik ittifak ve 
yakınlaşmalar nedeniyle bölgesel ve küresel siyasetin başlıca gündem maddeleri arasında yer alıyor. Avrupa, Asya 
ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında yer alması, Akdeniz’in antik çağlardan beri büyük bir rekabet ve çatışmanın 
merkez üssü olmasına neden oldu. Bu tarihsel konumuna paralel olarak Soğuk Savaş boyunca hem ABD hem de 
NATO için önemli bir egemenlik sahası olarak küresel siyaset sahnesinde öncelikli bir coğrafya olarak kabul edildi. 
Ancak özellikle Soğuk Savaş’ın bitmesinin ardından ilgi, NATO ve ABD dış politikası açısından güvenli bölge olarak 
kabul edilen Akdeniz’den, küresel siyasetteki diğer rekabet alanlarına kaydı ve bölgesel aktörlerin rekabeti sınırlı 
ölçekte bölgesel bir mesele olarak kategorize edilmeye başlandı..

Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
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Fakat bugün gelinen noktada Akdeniz’deki derin jeopolitik dönüşümün artık bölgesel rekabeti derinleştirdiği 
ve bölgeyi bir çatışmaya doğru sürüklediği kaçınılmaz bir şekilde tezahür ediyor. Öncelikle Arap Baharı sonrası 
bölgede oluşan güç boşluğu ve bu güç boşluğundan ötürü ortaya çıkan bölgesel rekabet, Suriye ve Libya iç 
savaşlarının bu bölgesel rekabetin sahası haline gelmesi bu dönüşümün en önemli katalizörleri olarak görülebilir. 
Suriye krizi, bölgesel ve küresel aktörlerin Suriye’nin geleceğini şekillendirmek adına rekabet ettiği bir saha 
olmasının yanı sıra Rusya ve İran’a yönelik Doğu Akdeniz’deki kaygıların artmasına da neden oluyor. Özellikle İran’ın 
doğu Akdeniz’e uzanma politikası, Körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için de Akdeniz’i 
önemli bir dış politika sahası haline getiriyor. Öte yandan Libya krizi, mülteci sorunu ve bölgede yoğunlaşan terör 
örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle Doğu Akdeniz, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa devletleri için de bir 
güvenlik meselesine dönüşmüş durumda.

Değişimin bir diğer önemli itici gücü ise ABD ulusal güvenlik ve savunma stratejilerinde bölgedeki büyük güç 
rekabetinin Rusya, İran ve Çin ekseninde yeniden tanımlanmasıdır. Batı Pasifik daha fazla ilgiye mazhar olsa da 
özellikle Rusya ve İran’ın Suriye iç savaşının ardından Doğu Akdeniz’e uzanması, bölgeyi ABD’nin dış politikasında 
yeniden üst sıralara taşıdı. ABD’nin bölgedeki varlığının azaldığı bir zamanda, ortaya çıkan boşluğun İran ve Rusya 
tarafından doldurulması özellikle Rusya’nın donanma ve hava savunma başta olmak üzere askeri faaliyetleri, uzun 
bir süreden sonra ilk defa Doğu Akdeniz’i Batı’nın güvenliği için öncelikli bir coğrafya haline getirmiş oldu.

Bölgedeki jeopolitik dönüşümde belirleyici olan diğer bir faktör ise Doğu Akdeniz’in Avrupa enerji güvenliği 
çerçevesinde yeniden tanımlanmasına ve dolayısıyla bölgedeki aktörlerin rekabete girmesine neden olan Doğu 
Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesidir. Özellikle 2006 sonrasında Avrupa-Rusya arasında yaşanan 
doğalgaz krizi sonrasında Avrupa’nın enerji güvenliği, Avrupa devletlerinin dış politikasının öncelikli gündemi 
haline gelmesine neden olurken, Doğu Akdeniz’de bu yeni arayışlara alternatif sunması nedeniyle ekonomik 
güvenlik açısından kilit bir konum kazandı, bu gelişme de bölgede yeni rekabet ve çatışmaların yoğunlaşması 
ile sonuçlandı. Özellikle son dönemlerde Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları konusunda birbirine yaklaşan 
Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Mısır bu yakınlaşmayı güvenlik işbirliğine de taşıyarak Türkiye’yi bölgede 
yalnızlaştırılma çabasına girdi. Öte yandan Yunanistan da NATO’ya ve ABD ile ilişkilerine yatırım yapmaya istekli bir 
dış politika ile silahlanmaya daha fazla bütçe ayırmaya başlamış durumda.

Libya’da uluslararası askeri müdahalenin ardından geçen yaklaşık sekiz senede istikrar sağlanamadığı gibi bu 
yöndeki arayışlar hem bölgesel hem de küresel rekabetin gölgesinde kalmaya devam etti. 18 Mart 20112te 
başlayan askeri müdahale ülkede zaten zayıf olan merkezi yapıyı yok etti ve bundan sonraki süreçte ülke, 
farklı güçlerin merkezinde olduğu siyasi bir bölünme sürecine girdi. 2014 seçimlerinin ardından ülkedeki 
bölünmüşlüğün, biri doğuda Tobruk, diğeri batıda Trablus olmak üzere iki ana blok etrafında kümeleşmeye 
başlamasıyla birlikte ülkedeki siyasi krizin tarafları, bölgesel rekabetin blok güçleri ile hizalanmaya başladı.

Haziran 2014 seçimlerinin ardından Libya’da biri Milli Genel Kongre diğeri (2014 seçimleri ile oluşan) Temsilciler 
Meclisi olmak üzere iki hükümetli siyasi bir yapının ortaya çıkmasının ardından, Ağustos 2014’te Trablus şehrinde 
bu iki meclise bağlı milis ve aşiretler başkentin kontrolünü ele geçirmek için silahlı mücadeleye başladılar. BAE ise 
Libya’da gerçekleştirdiği ilk hava saldırısı ile Trablus merkeze doğru ilerleyen ve Milli Genel Kongre safında yer alan 
Misrata güçlerinin ilerleyişini durdurmayı amaçlamaktaydı, ancak başarılı olamadı ve Temsilciler Meclisi Trablus’tan 
çekilmek ve Halife Hafter’in güvenliğini sağladığı Tobruk’a yerleşmek zorunda kaldı. Bu tarihten itibaren Mısır ile 
BAE, uluslararası arenada Tobruk hükümetine meşruiyet kazandırma çabalarından Halife Hafter’in askeri birliklerine 
silah ve mühimmat temin edilmesine, finansal kaynakların sağlanmasından Onur Operasyonlarına hava desteği 
verilmesine kadar geniş bir yelpazede Libya krizinde yönlendirici bir rol oynadılar.

Bu faktörlerle Akdeniz, pek çok aktör için kritik öneme sahip bir alan olarak uluslararası siyasete geri dönmüş oldu.
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Burdur’da imar barışından faydalanarak yapı 
kayıt belgesi aldığı tek gözlü barakada yaşayan 
Mehmet Özcan, Burdur Gölü manzaralı alanda 
doğayla iç içe huzurlu hayat sürüyor.

Yıllarca merkeze bağlı Karakent köyünde yaşayan 
Mehmet Özcan, bir yaşında babasını, bir süre 
sonra annesini, 2001’de de eşini kaybetti.

İkinci evliliği yedi ay süren ve hayatta sadece 
evli bir kız kardeşi olan 78 yaşındaki Özcan, 40 
yıl çobanlık, 20 sene de çiftçilik yaptıktan sonra 
emekli oldu.

İki yıl önce köyünün 2 kilometre yakınındaki 
Hazine arazisine kurduğu ahşap ve sac kaplama 
barakasına imar barışından faydalanarak 
yapı kayıt belgesi alan Özcan, kendisini 
ağaçlandırmaya adadı. Doğayla baş başa huzur 
içinde yaşamını sürdüren Özcan, diktiği zeytin ve 
çam fıstığı fidanlarının bakımını özenle yapıyor.

Kaldığı arazide her sabah erkenden kalkıp 
yakacağı odunları hazırlayan Özcan, 2 köpeği ve 3 
kedisiyle huzurlu yaşam sürüyor.

Araziye arı kovanları da yerleştiren Özcan, yoldan 
geçen ve kendisini ziyaret edenlere de bal ikram 
ediyor.

Birkaç parça mısır ekmeği, bir tabak bal ve 
demlediği bir bardak çayla doğada huzurla 
yaşayan Özcan, arazideki bir kayanın üstüne 
yaptığı terasta, Burdur Gölü’nü seyrediyor, yanına 
uğrayanlara da sunduğu ikramlarla bu zevki 
yaşatıyor.

Elektrik ihtiyacını karşılamak için barakanın 
çatısına güneş panelleri yerleştiren Özcan, eski 
radyosundan gündemi takip ediyor, sevdiği 
türküleri dinliyor.

Mehmet dedenin Burdur Gölü manzaralı 
barakasında keyif dolu yaşamı
Burdur Gölü manzaralı barakasında tek başına doğayla iç içe yaşam süren 78 
yaşındaki Mehmet Özcan, diktiği zeytin ve ve çam fıstığı fidanlarının bakımını özenle 
yapıyor.
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Türkiye’nin Otomobili ilkleri ve enleriyle 
görücüye çıktı
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, pazara sunacağı otomobillerin teknik ve donanım 
özellikleriyle de ilklere ve enlere imza atacak.

Türkiye’nin Otomobili, teknik ve donanım özellikleriyle ilklere ve enlere imza atacak. Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu (TOGG) açıklamasına göre, Türkiye’nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve 
milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ederek Türkiye’nin ilk küresel mobilite markası olma 
amacıyla kurulan TOGG, pazara sunacağı otomobillerin teknik ve donanım özellikleriyle de ilklere ve 
enlere imza atacak.

TOGG, 2022 yılında C-SUV modeli pazara çıktığında, Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk 
SUV üreticisi olacak. Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek 
C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma 
performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacak.

TOGG mühendis ve tasarımcıları tarafından ortaya konan, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 
Türkiye’ye ait doğuştan elektrikli modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte olan Türkiye’nin 
otomobili, tasarım sürecinde de bir ilke imza attı.

Tasarım süreci kapsamında Türkiye’den ve dünyadan toplamda 18 tasarım evi, TOGG’un belirlediği 6 
farklı kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındı. Murat Günak’ın da yanında yer aldığı TOGG Tasarım 
Ekibi yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan 3 tasarım eviyle sürece devam etme kararı verdi. 
Türkiye’nin otomobilinin tasarımını belirlemek için yurt içinde geniş kitlelerle yapılan otomobil satın alma 
davranışları araştırmasındaki bulgular doğrultusunda hazırlanan ipuçları bu 3 tasarım eviyle paylaşılarak 
2 boyutlu tasarım yarışması süreci başladı..
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4 aşamalı olarak kurgulanan yarışma toplamda 6 ay 
sürdü. Bu süre zarfında 100’ün üzerinde farklı tema 
değerlendirildi, tüketici araştırmalarında tespit edilen 
beklentiler tasarım evlerine geri bildirim olarak verildi. 
Süreç tamamlandığında her tasarım evinden gelen bir 
dış ve bir iç tasarım çalışması Türkiye’de geniş kitlelerle 
test edildi. Ortaya çıkan sonuç yine TOGG Tasarım Ekibi 
tarafından endüstrileşmeye uygunluğu konusunda 
değerlendirildi. Bu aşamalardan sonra dünyanın en 
iyilerinden Pininfarina tasarım evi iş ortağı olarak 
seçildi ve 3 boyutlu tasarım aşamasına geçildi.

Türk tüketicilerinin içgörüleri doğrultusunda TOGG 
Tasarım ekibi ve Pininfarina tasarım evinin ortak 
çalışmaları sonucunda sadece Türkiye’de değil; 
dünyanın farklı coğrafyalarında da beğeni ile kabul 
görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu.

Göz kamaştıran, özgün ve modern dış tasarım

Tasarımın vücut bulup 3 boyutlu hale geldiği 
ön gösterim versiyonu SUV ve konsept sedan 
modellerinin dış tasarımında yer alan belirgin 
ve keskin hatlar otomobillerin sağlam ve güçlü 
karakterini dışa vururken aynı zamanda önümüzdeki 
yıllarda genişleyecek ürün gamının dizayn DNA’sını 
oluşturuyor.

SUV modelin keskin hatları, önden başlayıp yan ve 
arka tasarımında akıcı bir devamlılık gösteren yalın ve 
net çizgiler ile hayat bularak Türkiye’nin otomobiline 
özgün ve modern bir görünüm kazandırıyor. Izgara 
ve far grubu tasarımıyla tüm bakışları üzerine çeken 
etkileyici ön yüzü şekillendiren göz alıcı krom detaylar 
yan ve arka tasarımda da devamlılık sağlayarak 
otomobilin prestijli görünümünü tamamlıyor.

Türkiye’nin otomobili, modern ve özgün tasarımında 
Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan 
laleden esinlendi. Otomobilin yoldaki imzası olarak 
algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan 
jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle 
işlenen lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi 
esintileri coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağı 
vurguluyor.

Keskin hatları ve akıcı dış tasarım çizgileri ile 
kullanıcısını karşılayan otomobilin iç mekânında ise 

özenle seçilmiş, kaliteli ve şık malzemelerle birlikte 
yüksek teknoloji yer alıyor.

Sürücü ile birlikte tüm yolcuları kucaklayan dijital 
bilgi-eğlence ekranı, hem bilgilerin kolaylıkla takibini 
hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. 
Otomobilin sahip olduğu ileri teknolojiyi sadelikle iç 
mekan tasarımına yansıtan ekran, otomobilin akıllı bir 
yaşam alanına dönüşümünü destekliyor.

Orta konsol, otomobilin iç mekanının en önemli stil 
ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 
Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve 
elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, 
ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının 
kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. Dokunmatik 
ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün kullanıcı 
dostu tasarımı, sesli komut özelliğinin de desteğiyle 
alışagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda 
elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın 
ve sade tasarımını destekliyor. Türkiye’nin otomobili, 
teknolojiyi yalınlıkla birleştiren bu tasarım yaklaşımı ile 
yüksek teknolojinin karmaşık olmadan da sunulabilir 
olduğunu kanıtlıyor.

Yeni bir yaşam alanına dönüşen Türkiye’nin otomobili, 
C-SUV sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmanın 
getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu 
bir şekilde ağırlayacak. Kabin içindeki yüksek baş 
mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi sayesinde 
bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç 
mekân, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlık ve 
keyif sunacak.

Tamamen yeni, doğuştan elektrikli modüler araç 
platformu

TOGG otomobil gamının tüm modellerine altyapı 
oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç 
platformu, otomotiv sektöründe daha önce ortaya 
çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla 
TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm 
fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait 
olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve 
bağlantılı platform.
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Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara 
olanak veren modüler mimari özelliklere sahip olan platformda, sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil 
içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst düzeye taşıyan altyapı da bulunuyor.

Türkiye’nin otomobili doğuştan elektrikli platformu ve güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı otomobillere 
göre daha düşük toplam sahip olma maliyeti, daha sessiz ve daha keyifli bir sürüş sunuyor. Türkiye’nin otomobili, 
yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımı sağlanacak geniş kapsamlı şarj altyapısı 
sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil 
olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.

Kullanıcılar, yüksek enerjili lityum-iyon pil teknolojisinin sunacağı 2 farklı menzil alternatifi arasından ihtiyaçlarına 
yönelik bir seçim yapabilecek. Türkiye’nin otomobili, 300+ km. veya 500+ km. menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneği 
sunacak ve kullanıcıların kendileri için en uygun olanı tercih ederek otomobillerini konfigüre etmesine olanak 
tanıyacak.

Türkiye’nin otomobili hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşabilecek. Böylece, 
seyahat edenler uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, otomobilleri de yolculuğun kalan 
bölümü için hazır hale gelmiş olacak.

Türkiye’nin otomobili, ileri lityum-iyon pil teknolojisi ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağlayacağı teknik 
avantajlar sayesinde 8 yıl boyunca pil garanti güvencesine sahip olacak. Elektrikli ve bağlantılı otomobillerin içten 
yanmalı motorlu otomobillere göre daha yalın sistemlere sahip olması, internet üzerinden yazılım güncelleme 
imkânı ve kullanıcıları teknik konularda önleyici bilgiler ile uyarma olanakları teknik servis/bakım ihtiyacını en aza 
indirecek. Bununla birlikte aynı mesafeyi kat etmek için daha düşük enerji gereksinimine bağlı olarak kilometre 
başına maliyet içten yanmalı motorlu otomobillere göre çok daha düşük olacak. Bu temel unsurların birleşimi ile 
Türkiye’nin otomobili, toplam sahip olma maliyetinde önemli bir avantaja sahip olacak. Aynı zamanda sıfır zararlı 
gaz salınımı ile çevre duyarlılığı en yüksek otomobillerin arasında yerini alacak.

Elektrikli motor (e-motor) teknolojisi, kullanıcılarına beklentilerinin ötesinde bir deneyim sunarak sürüş 
standartlarını yeniden tanımlayacak. Türkiye’nin otomobilinin kullanıcıları dilerlerse 200 beygir güç sunan tek 
e-motor ile arkadan çekişli (RWD) versiyonu veya toplam 400 beygir güç sunan iki e-motorlu tüm tekerleklerden 
çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonu tercih edebilecek. Ön ve arka akslarda yer alan yüksek verimliliğe sahip 
iki farklı e-motor ile tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemi zorlu hava ve yol koşullarında daha iyi çekiş ve daha 
yüksek performans sağlayacak.
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Somali’deki saldırıda 2’si Türk vatandaşı 80 kişi 
hayatını kaybetti
Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıda 2’si Türk vatandaşı 80 kişi 
hayatını kaybetti.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere 
göre 2’si Türk vatandaşı 80 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Somali’nin başkenti Mogadişu’da gümrük merkezi yakınlarında 
bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere 
göre 7’si öğrenci 30 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Hastane kaynakları 40’a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Büyükelçi Yılmaz yaptığı açıklamada, Mogadişu’daki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden 
80 kişiden ikisinin Türk vatandaşı olduğunu teyit ettiklerini belirtti. Büyükelçi Yılmaz, yaralıların birçoğunun 
Mogadişu’da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığını söyledi.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mogadişu’da meydana 
gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.” 
ifadesini kullandı.
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Yerli Araba TOGG !
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Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com

Ülkemiz adına sevindirici 
olaylar devam ediyor. Halk 
büyük bir çoşku içinde..

Devrim arabaları ile yarım 
kalan bir hesap kapatılmak 
üzere... Yerli arabamız TOGG, 
şimdiye kadar yapılan tüm 
hizmetlerin ötesine geçmiş 
durumda bulunuyor.

Halk şimdiye kadar yapılan 
bütün icraatlara bu kadar ilgi 
ve sevgi göstermemişti. Sanki 
Avrupa Şampiyonası’nda 
ülke takımımız şampiyon 
olmuşcasına sevindi herkes...

Tüm Türkiye yeni arabayı 
konuştu. Çok beğenilen 
tasarım, arabanın teknolojik 
özellikleri herkesin dilindeydi.

Halk olarak büyük bir çoşku 
seli vardı. Bu büyük sevinç 
kaynağı uzun süre silinmez. 
Artık bizde yapabiliyoruz 
havası uzun süre geçmez.

Bu büyük umudu yok 
etmemek gerekir.

Bu konunun takip edilmesi, 
gerekirse zarar ziyan 
hesaplanmadan projeyi 
çalışır duruma getirmek en 
önemli unsurdur. Bu proje 
yarım kalan hesapların 
kapatılması açısından, ülkenin 
çağ atlaması açısından çok 
önemlidir.

Otomobil sektöründe 
mühendislik çok önemlidir. 
Yerli arabamız TOGG her ne

kadar son teknoloji ile yapılsa 
da, Mercedes ve Auidi gibi 
markaların yıllarca biriktirdiği 
momentum mühendisliğini bir 
anda yakalamamız mümkün 
değil. Her taşıt 4 teker üstünde 
gider. Ama mühendislik 
bambaşka bir şeydir.

Aracın dönüş kabiliyeti, açısal 
momentum hesaplamarı, 
rüzgarı absorbe etmesi ve 
daha bir çok otomobil temel 
mühendislik hesaplamarı 
sayılabilir. Önemli olan 
bu hesaplamalar ile yerli 
otomobilimiz TOGG’u üst sınıf 
bir araç haline getirmektir.

Aracın yapılabilmesi ile 
üretilecek olan motorlar ve 
geliştireceğimiz motor sanayi 
ile bambaşka alanlarda 
boy göstermek kaçınılmaz 
olacaktır.

Bazı şeyler aslında çok basit.. 
Mesela Meslek Liselerinden 
sadece bu bölümle alakalı 
çocuklarımız yetiştirebilir. 
Netice ne mi olur. Motor 
teknolojisini bilen ve üretebilen 
bir topluluğumuz olur. Aslında 
çoğu teknoloji de bu tarz bir 
eğitim sistemi ile ülkemizin 
üretemediği bir şey kalmaz.

Para babası zenginlerimiz 
bu gelişmeden korkmasın. 
Yaparbilirmiyiz gibi 
düşüncelere dalmasın. Sadece 
çalıştıracakları mühendislere 
iyi baksınlar...

Gerisini Mühendisler Halleder!
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NASA’nın ‘Güneş kaşifi’ Venüs’ten ikinci kez geçti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan 
açıklamada, Güneş yörüngesindeki keşif yolculuğunda 
rotasını belirlemek için Venüs’ün kütle çekiminden 
yararlanan Parker Güneş Keşif Uydusu’nun gezegenden 
ikinci kez geçtiği bildirildi.

Güneş yörüngesindeki üçüncü turunu tamamlayan 
uydu, dördüncü turuna başlamasını sağlayacak “kütle 
çekimi destek manevrasını” yapmak üzere Venüs’ün 
1870 mil (yaklaşık 3 bin kilometre) yakınından geçti.

Paker Uydusu, 7 yıl sürecek keşif yolculuğunda Güneş 
yörüngesinde 24 turu tamamlayacak.

Uydu, bu sürede 5 kez daha Venüs’ün yardımıyla 
manevra yapacak.

Uydu, Güneş yörüngesindeki 4. turuna 29 Ocak 2020’de 
başlayacak.

12 Ağustos 2018’de uzaya fırlatılan uydu, bugüne dek 

Güneş’e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olmuştu.

NASA’nın Spitzer Uzay Teleskobu, Dünya’dan 2 bin 
600 ışık yılı uzaklıkta, Monoceros Takımyıldızı’nda 
bulunan Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi’ni fotoğrafladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), görünümü 
bir yılbaşı ağacını andırdığı için bu adla anılan yıldız 
kümesinin, Spitzer’in kızılötesi kamerası tarafından 
çekilmiş yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını 
yayımladı.

Fotoğrafın orta alt kısmında kalın bir toz tabakası 
ardında parlayan pembe ve kırmızı renkteki genç 
yıldızlar bir yılbaşı ağacının süslemelerini andırıyor. 

Gökbilimi Kataloğu’da “NGC 2264” nesne topluluğu 
içinde sınıflandırılan öbek içinde Yılbaşı Ağacı Yıldız 
Kümesi dışında Koni Bulutsusu, Kar Tanesi Yıldız 
Kümesi ve Tilki Kürkü Bulutsusu buluyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu, Venüs’e ikinci yakın 
geçişini yaptı.



64 ARALIK  2019 - YENİ SAYI: 17+90 (312) 375 0603            info@ebrar.com.tr           www.ebrar.com.tr


