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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

YENİ YIL UMUTTUR...

Yeni yıl hep bir umuttur.
Bu umutla yeni yıla girdik...

Sadece bizde değil, tüm dünya ülkeler-
inde giden yıl hüzün olsa bile gelen yıl 
hep umut edilir.

Ülkede bunun ve gücün temel direği 
ekonomidir.
Ekonomi çok mu iyiydi derseniz? değildi.

Bunda menfi etkiyi yaratan bizi idare 
eden seçtiğimiz iktidar değil, Rusya ve 
Ukrayna arasındaki lüzumsuz savaştır.

Bu durum sadece bizi değil tüm dünyan 
ülke ekonomilerini alt üst edip enflasyonu 
yükseltti halkın alım gücünü düşürdü. 

Savaşın bitmesi için ortada net bir durum 
var ve en büyük gayreti gösteren Cum-
hurbaşkanı sayın Erdoğan’dır. 

Peki...

Diyelim savaş uzun sürdü ekonomi hep 
böylemi devem edecek derseniz elbette 
etmeyecek.

Burada yapılacak iş dünya topraklarında 
en fazla verimli toprağa sahip ülkemizde 
kaliteli malı ucuza üretip dünya piyasalarına 
hâkim olmak, ihracatla bütçe açığını yok et-
mek, fazlalaşan üretim bolluğuyla fiyatların 
düşmesiyle halkın alım gücünü arttırıp ra-
hatlatmak.

Tabi ki kastedilen sadece meyve sebze üre-
timi değil, sanayi ve hayvancılıkta en büyük 
etken.

Gerçekleşmesi için cahil-cühela takımını 
işin başından alıp liyakat sahibi insanları 
işbaşına getirmektir...

Tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki 
başarı araştırıldığı zaman durumun böyle 
olduğu görülür. 

Ayrıca...

Adı yolsuzluğu karışan milletvekili, bakan, 
parti üye ve yetkilileri kim olursa olsun anın-
da görevden alıp partiden uzaklaştırmak 
seçime girdiğimiz şu dönemde karşınıza 
olumsuzluk çıkmaması için önemli.

Şöyle bir çevreye bakıldığı zaman bunlarla 
ortalığın toz duman, zalimin azgın, karan-
lığın ortalığı basıyor olmaması açısından 
önemlidir.

Şu anda 85 milyon nüfusun içinde yardıma 
muhtaç sayısının 35 milyonu geçtiği basında 
görülüyor, normalde tersinin olması gerekir.

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın sırtında-
ki yük ağır ve bunu görüp yardımcı olmak 
lazım.

Tüm bunlara rağmen...

Asgari ücretten vergi kaldırıldı.
Yoksula doğalgaz desteği verildi.
Dar gelirlinin borçları silindi.
Taşeron işçiler kadroya alındı.
Elektrikte TRT payı kaldırıldı.
Öğrencilerin KYK borçları silindi.
Temel gıdada KDV %1’e indirildi.
Emekliye bayram ikramiyesi verildi.

Yeni yıl umuttur.
Yeni yılınız kutlu olsun.
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GÜNCEL

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgener-
al Atilla Gülan ile Diyarbakır'daki temaslarının ardından Kilis'e geçti.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen harekatların sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 
6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri’ne gelen Akar ve beraber-
indeki TSK komuta kademesi, Mehmetçikle bir araya geldi.

"2023 ülkemizin dünyada çok daha farklı bir konuma ulaşmasına vesile olsun"
Akar ve komutanlar yılın son akşam yemeğini Mehmetçik ile yemekhanede karavanadan yedi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Akar ile telefon görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara hitap etti.

Mehmetçiği yılın son saatlerinde selamlayarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki 2023, ülkemiz, milletimiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak. Sizlerin sınır boy-
larında verdiğiniz mücadele ile milletimiz, ülkemiz güvende, güvenlikli olacak. Hepinizi bu anlamlı gecede en 
kalbi duygularla selamlıyorum. Gecemiz mutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. 2023 ülkemizin dünyada çok daha 
farklı bir konuma ulaşmasına vesile olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan komandoların yeni yılını
kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon 
görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara seslendi.
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GÜNCEL

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı pay-
laşımında "İbadethanelerde, cemevler-
inde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 
indirim yapma kararı aldık. Ayrıca san-
ayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile 
elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın 
fiyatını da farklı oranlarda düşürdük." if-
adelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında-
ki görselde sanayi tarafında da yeni yıldan 
geçerli olmak üzere elektrik ve doğal gaz-
da yapılan indirimlerle ilgili şu bilgileri 
verdi:
"Sanayi kuruluşlarının kullandığı elek-
trikte yüzde 16 indirim yapıldı. Elektrik 
üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fi-
yatında yüzde 12,73 oranında indirim 

yapıldı. Sanayide kullanılan doğal gaz 
satış fiyatında ise 2022 Kasım ayı esas 
alındığında 1 Ocak 2023 tarihi itibarıy-
la yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında 
değişen oranlarda indirim gerçekleşti."
Ayrıca, 1 Mart'ta da ibadethaneler, dernek 
ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri 
ve cemevlerinin kullandığı elektriğe indi-
rim yapılmıştı. Yapılan değişiklikle daha 
önce kamu, özel ve diğer hizmetler sek-
törü tarifesi üzerinden kilovatsaat başına 
yaklaşık 330 kuruş ödeyen ibadethaneler 
ve cemevleri, artık alt kademe mesken 
grubu tarifesi üzerinden yaklaşık yüzde 
50 düşüşle kilovatsaat başına yaklaşık 170 
kuruş ödemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethaneler ve cemevler-
inde kullanılan doğal gaza indirim yapıldığını

duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere ibadethaneler ve cemevlerinde 

kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 oranında indirim yapıldığını duyurdu.
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GÜNCEL

Bakan Çavuşoğlu, 1 Ocak'ta devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine 
katılmak üzere gittiği Brezilya'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin 
basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'un kendisine "Üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapalım?" diye sorduğunu belir-
terek, "Ben de 'Hazırlığını iyi yapalım. Ne zaman hazırsak o zaman gerçekleştirelim.' dedim. 'Ocağın ikinci yarısı 
nasıl?' dedi. 'Olur' dedim. Nerede yapacağımız konusunda henüz karar vermedik. Üçüncü ülke de olabilir. Bazı 
ülkeleri konuştuk." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, konuşmada adı geçen ülkelerin isimlerini paylaşmazken, "İsimleri belli olduğu zaman size söyleye-
ceğim. Çünkü birkaç ülke alternatifi konuştuk." dedi.
Bir basın mensubunun sorusu üzerine de Bakan Çavuşoğlu, "Yani Moskova'da da olabilir. Üçüncü ülkede de ola-
bilir. İkimiz de aynı şeyi söyledik. Herhangi bir Moskova'ya karşıtlığımız ya da oraya gitmek istemediğimizden 
dolayı değil." diye konuştu.
Çavuşoğlu, "Yani neler konuşacağımızı, yukarı doğru gidiyor işte. Önce teknik düzeyde toplantı, askeri istihbarat. 
Sonra siyasi aşama, dışişleri sonra ileride daha üst bir toplantı olur mu olmaz mı? Bunların çalışmasını yapmak 
lazım. Neden? Bu görüşmelerin amacı ne? Ne yapacağız? Beklentiler ne? Beraber neler yapabiliriz?" ifadelerini 
kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Esed rejimiyle ikinci görüşmenin 
ocak ortasında olabileceğini belirtti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki Beşşar Esed rejimiyle ikinci görüşmenin ocak 
ayı ortasında olabileceğini söyledi.
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GÜNCEL

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Tür-
kiye'nin dört bir yanında hayata geçirilen 
projeler ulaşım ağının hem konforunu 
hem de güvenliğini artırdı.
Bu kapsamda, geçen yıl 101 kilometresi 
otoyol olmak üzere, toplam 440 kilometre 
bölünmüş yol, 119 köprü, 18 tünel inşa 
edilirken 998 kilometre bitümlü sıcak 
karışım yol kaplama yapıldı.
Şehitler diyarı Çanakkale'de yükselen 
ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 
107'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 
hizmete alınan 1915 Çanakkale Köprüsü 
ile Malkara-Çanakkale Otoyolu bu yılın 

en büyük yatırımlarından biri oldu. 
Köprü, 2023 metrelik orta açıklığıyla 
"dünyanın en uzun orta açıklıklı ikiz tabli-
yeli tasarlanan ilk köprüsü" unvanını elde 
etti. Feribotla 1,5 saate varan boğaz geçişi 
1915 Çanakkale Köprüsü ile 6 dakikaya 
düştü. Türkiye için kıymetli pek çok sem-
bol taşıyan Çanakkale Köprüsü'ndeki 2 
bin 23 metre orta açıklık, Cumhuriyet'in 
100'üncü yılı olan 2023'e atfedilirken 
16 metrelik mimari amaçlı top mermisi 
figürleri, top mermilerini sırtlayan Sey-
it Onbaşı'ya saygı duruşunda bulunuyor. 
Kırmızı-beyaz renkli kuleler de Türk bay-
rağını simgeliyor.

Ulaştırma projeleri 2022 yılına da damga vurdu
Türkiye, 2022 yılında 1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere, kara yolundan hava yolu-

na, demir yolundan haberleşme yatırımlarına kadar birçok dev projeye imza attı.
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BAKIŞ AÇISI

DİYARBAKIR ANNELERİ VE 2022 BİTERKEN

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride 
bırakıyoruz.  Günlük koşuştur-
mamız içinde birlikte yürüdüğümüz 
nice sevdiğimiz, dostumuz,  ark-
adaşımız sonbaharın sararıp 
dökülen yaprakları gibi düşüp 
kaldılar. Hep düşündük, aslında 
sararıp dökülecek yapraklar mıydı 
onlar…Ömür girdabından birer bire 
dökülüp sessizce uzaklaşıp gittiler! 
Yaşamımızdan kopup gidenlerin 
derin hüznünü yaşadık yıl boyun-
ca.  Ama bir yandan da umutla yeni 
güne merhaba diyen, herşeyi ge-
leceği umutla kucaklamaya çalışan 
minnacık yürekleri görünce doyum-
suz mutluluklar yaşadık. Mevsim-
ler gibi biten ve yeniden başlayan 
yıllar gibi ekosistemdeki bu döngü 
böyle devam edip gidiyor.. Yeni 
gelen yıl hepimizi çok daha fazla 
heyecanlandırıyor. Çünkü 2023’de 
Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü 
büyük bir çoşku ve gururla kutlay-
acağız. Türkiye Cumhuriyeti yeni 
yılla birlikte yeni bir yüzyıla doğru 
evrilecek ve bu binlerce yıldır bize 
yurt olmuş bu güzel coğrafyada 
yaşayan bizler, birlik ve beraberlik 
içinde sorun ve sıkıntılardan arın-
mış, geleceğe güvenle, umutla bakan 
nesiller olarak, daha müreffeh bir 
Türkiye’de yaşayacağız. Bunu bütün 
yüreğimizle diliyoruz ve umuyoruz. 
Ancak süratle çözümlememiz gerek-
en, çözüm bulmamız gereken başta 
terör olmak üzere toplum hayatını 
olumsuz etkileyen sorunlarımız da 
yok değil. İnanıyoruz ki, birbirim-
ize sımsıcak sevgilerimizi vererek, 
yüreklerimizi paylaşarak bugünün 
aşılmaz gibi görünen sorun ve 
sıkıntılarını 2023’ün Türkiye’sinde 
artık geride bırakılacaktır.

Toplum olarak hepimizin hayatını 
olumsuz etkileyen bu sorunlardan 
birisi ülkemizin gündemini 1984 
den buyana işgal eden, o yıllardan 
beri masum onlarca canımızı kat-
leden bölücü terör sorununun artık 
toplum hayatımızdan tam olar-
ak, ülke gündeminden tam olarak 

çıkarmak. Yaklaşık 40 yılı aşkın bir 
süredir, et ve tırnak gibi bu toprak-
larda kaynaşmış, kederde ve kıvanç-
ta bir olmuş ülke insanını bölüp 
parçalamayı amaçlayan bölücü terör 
örgütünü tam anlamıyla, uluslarar-
ası bir çok terör örgütünün tarihin 
çöplüğüne gömüldüğü gibi gömmek 
en büyük arzularımızdan biri…Dev-
letimizin bu konudaki kararlılığı çok 
açık. Sayın İçişleri Bakanımızın en 
son 10 Aralık 2022 tarihinde Gazi 
Mecliste İçişleri Bakanlığının Bütçe 
görüşmeleri sırasında da açıkça 
ve vurgulayarak ifade ettikleri ve 
ülkemizin neresinde  yaşarsa yaşasın 
her ferdini heyecanlandıran, “…
Burada gazi meclisin huzurunda 
söylüyorum; her türlü terörle mü-
cadeleyi yapıyoruz. İçeride nefes al-
dırmıyoruz. Dışarıda; Pençe Kilit'le, 
bütün harekatlarımızla terör 
örgütünün olduğu her yerde varız. 
'İnlerine gireceğiz' diye söz vermiş-
tik. İnlerine girdik. Girmeye devam 
ediyoruz. Tam 27 dönem hizmet et-
miş bu meclisin huzurunda, bu ülk-
enin bir evladı olarak söylüyorum; 
yıllarca bize çok çektirdiler. Çok 
bedeller ödettiler. Çocuklarımızın 
ümitlerini aldılar. 29 Ekim 2023, 
cumhuriyetin 100'üncü yılında bu 
ülkenin sınırlarında, dağlarda bir 
tek terörist kalmayacak…” yolun-
daki taahhüdünde olduğu gibi dev-
letimiz başta terörle 24 saat esasıyla 
mücadele eden Güvenlik güçlerim-
iz olmak üzere, tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarının yanında terörden 
şimdiye kadar çok çekmiş, bugün 
PKK/KCK terör örgütü tarafından 
kandırılarak dağa kaçırılmış, çocuk-
larının terör örgütünden bir an önce 
kurtarılarak, sevgiyle, şefkatle sarıl-
mayı dört gözle bekleyen, bunun 
için onurlu ve dimdik duruşlarıyla 
terörü lanetlemeye devam eden Di-
yarbakır Annelerinin sabırlı mü-
cadelesi ile son bulacağına hiç kuşku 
yoktur.

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar
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Öyle ki halen 03.09.2019 tarihinden bu yana 
1204 gündür evlat nöbetinde bulunan Şahap 
ÇETİNKAYA’nın Rauf BİÇER’in, Remziye AKKO-
YUN’un, 1203 gündür özlemle evladını bekleyen 
Ömer TOKAY’ın, 1202 gündür hasretle evladını 
kucaklamayı bekleyen Ünzüle YABALAK’ın, Em-
ine KAYA’nın, Şevket ALTINTAŞ’ın, Sadiye ÖZ-
BEY’in, Sebiha BALTA’nın, Meryem SAVUR’un, 
1200 günden bu yana sabırla evlatlarının terör 
örgütünden kurtarılarak dönmesini bekleyen 
Azime KOYUN’un, Bedirhan ÇUR’un, kısacası 
sayıları 20.12.2022 tarihi itibariyle 340 olmakla 
beraber, her geçen gün artan Diyarbakır Anneler-
inin evlat özlemlerini dindirebilmek bakımından 
gösterdikleri yüce dayanışmanın önünde hangi 
terör örgütü durabilir ki…Nitekim, annelerin bu 
sabırlı, onurlu ve dirayetli mücadelelerinin sonu-
cunda bu süreçte, Mustafa BİÇER’in 29.07.2021 
tarihinde, Mekkiye KAYA’nın 25.12.2019 tari-
hinde, Songül AKKUŞ’un 07.07.2021 tarihinde, 
İbrahim ÇOŞKUN’un 12.10.2020 tarihinde, Onur 
HAN’ın 03.02.2021 tarihinde, Erkan AKKUŞ’un 
23.09.2020 tarihinde, Cafer CEYLAN’ın 10.12.2019 
tarihinde, İ. Halil KADRAN’ın 10.01.2020 tar-
ihinde, Pelda AYHAN’ın 16.02.2020 tarihinde, 
Harun AÇAN’ın 04.02.2020 tarihinde, Hüseyin 
KÖTÜLAR’ın 11.02.2020 tarihinde, Volkan ARS-
LAN’ın 18.02.2020 tarihinde, Mehmet Emin AL-
KAN’ın 27.02.2020 tarihinde, Veysi BİRLİK’in 
24.02.2020 tarihinde, Metin ÜSTEK’in 28.08.2021 
tarihinde, Halise ALPTEKİN’in 03.03.2020 tari-
hinde, Yasmin YALÇIN’ın 09.11.2020 tarihinde, 
Ramazan ERTAŞ’ın 06.07.2020 tarihinde, Haşim 
ACAR’ın 09.03.2020 tarihinde, in 05.11.2022 tari-
hinde, Tekoşin ACAR’ın 09.03.2020 tarihinde, Hal-
il İbrahim GÖRMEZ’in 05.11.2020 tarihinde, Alev 
TURAN’ın 29.07.2021 tarihinde, Tayfun FİDAN’ın 
15.07.2020 tarihinde, Ferdi DOĞAN’ın 23.02. 2022 
tarihinde, Azat BAYKARA’nın 17.07.2021 tarihin-
de, Erdal ÇETİN’in 11.09.2020 tarihinde, Cuma 
KAYA’nın 29.09.2020 tarihinde, Recep ONAT’ın 
13.02.2021 tarihinde, Yusuf BAL’ın 11.10.2020 tar-
ihinde, Abdurrahman TUTMUŞ’un 01.07.2022 
tarihinde, Recep YETKİN’in 29.04.2021 tarihin-
de, Ensari KARAŞAN’ın 29.07.2021 tarihinde, 
Mehmet Akif YILDIRIM’ın 21.01.2022 tarihinde, 
Merve AKDEMİR’in 02.07.2022 tarihinde, Taner 
BARÜT’ün 20.11.2022 tarihinde PKK/KCK terör 
örgütünden kaçarak, Devletin sevgi ve şefkatine 
sığınarak, kendilerini özlemle bekleyen ailelerine 
kavuştukları da unutulmamalıdır.

Bugün çeşitli yollarla kandırılarak, dağa kaçırılan 
sevgili evlatlarını özlemle bekleyen, bu onurlu ta-
lepleri ile destanlaşan “Diyarbakır Anneleri”leri 
örneğinde olduğu gibi, halkın desteğini alan, halk-
la bütünleşmiş bir terörle mücadelenin başarıya 

ulaşmaması düşünülemez. Şüphesiz Devletimizin 
başta güvenlik güçlerimizle içerde ve ülke sınır-
ları dışında başarıyla yürüttüğü, tüm kamu ku-
rum ve kuruluşlarının yanında bölge halkının bu 
kararlılığının sonucunda PKK/KCK bölücü terör 
sorunu artık 2023 yılında ülke gündemimizden ta-
mamen çıkacaktır. Ama bu noktada göz ardı edil-
memesi gereken hususun, terörle mutlak mücadele 
bakımından, terörü yeşerten, büyüten, tetikleyen 
unsurların bulunup ortaya çıkarılarak, etkili bir 
şekilde bu sorun alanlarının bertaraf edilmesinin 
gerekliliğidir. Terörle mücadele pratiği bize terörü 
besleyen unsurların ortadan kaldırılmadığında, 
terörü doğuran sosyo-ekonomik ve kültürel bat-
aklığın kurutulmadığı takdirde mutlak olarak ön-
lenemediğini göstermiştir. O nedenle son terörist  
etkisiz hale getirilirken, bataklığın kurutulabilmesi 
için yediden yetmişe topyekün bir milli seferberlik 
ruhu ile bataklığı oluşturan sorun ve sıkıntıların 
üzerine gidilmelidir.

Bölücü terör sorununu, sadece Cumhur-
başkanımızın, İçişleri Bakanımızın değil, tüm ku-
rum ve bireyleri ile devletin sorunudur. Dolayısıy-
la, terörü önleyebilmek için demokratik devletin 
bütün unsurları ile bir yandan teröristle mücadele 
edilirken, diğer yandan bataklığı oluşturan etken-
lerin üzerine hiçbir tereddüde yol açmayacak bir 
kararlılıkla gidilmesi esas olmalıdır. Bu sorunu aş-
madan Türkiye’nin bölgesinde güçlü ve iddialı bir 
devlet olma ihtimali yoktur. 

Önümüze konan bu engeli bütünlük ve beraber-
liğimizi koruyarak aşmak zorundayız. Bu sorun 
aşılacaktır. Çünkü evlatlarına büyük bir özlemle 
bekleyen Diyarbakır anneleri başta olmak üzere,  
güneylisi, kuzeylisi, batılısı, doğulusu ile çalışkan 
Türk Halkı, barış içinde ve giderek daha iyi yaşam-
ak özleminde, artık sevgili evlatlarımızın kardeş 
kavgası içinde hayatlarını kaybetmesini hiç mi hiç 
istemiyor…

Evlat özlemleri ile teröre karşı yüreklerini ortaya 
koyarak destanlaşan Diyarbakır Annelerinin bu 
özlemlerinin 2023’de son bularak, evlatları ile ku-
caklaşmalarını ve artık PKK/KCK terör sorununun 
ülke gündemimizden tamamıyla çıkmasını dilerk-
en, yeni yılın hepimize, ülkemize sağlık, mutluluk-
lar ve barış getirmesi dileklerimle….
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KREMLİNİN KARA KUTUSU DMİTRİ PESKOV
GERÇEK BİR TÜRK DOSTU.

Bir Dünya Lideri olan Başkan Pu-
tin’in idari işler başkanı ve basın 
sözcüsü DMİTRİ PESKOV Mosk-
ova Devlet Üniversitesinde Türk 
Dili ve Edebiyatı eğitimini görmüş 
bir TÜRKÜLOG ve çevirmen olar-
ak; Ankara Rus Büyükelçiliğinde 
10 yılı aşkın bir sürede bir diplomat 
olarak; (1990-2000) ünlü Büyük 
Elçi Albert ÇERNİŞEV ile birlikte 
çalışmıştır.

Bugün Dünyanın en güzel kadınları 
arasında yer alan kızı ELİZAVETA 
PESKOVA; Ankara doğumlu olup, 
ilk okula Ankara’da başlamıştır. 
Büyükelçi Albert ÇERNİŞEV ile 
bütün Türkiye’yi gezen PESKOV, 
Türkiye’yi daha üniversite sıraların-
da sevmeye başladığını belirtmekl-
edir. Kendi arzusuyla Ankara’daki 
görevinden ayrıldıktan sonra da 
bir müddet ticarete heveslenen 
PESKOV; kısa süreli de olsa İstan-
bul-Moskova arasında ticaret yap-
mıştır.

Türkiye’nin Orta-Doğuda stratejik 
bir konumda olması, PESKOV’UN 
Türkiye ve Orta-Doğu ülkeleri 
hakkında politik tecrübe kazan-
ması gerek Türkçeyi çok iyi derece 
bilmesi gibi nedenlerden dolayı 
Moskova’nın dikkatini çekti.
Bir diplomatın oğlu olan PESK-
OV; 17.Ekim.1967 DE Mosko-
va’da doğdu. Türkoloji öğrenimi 
gören PESKOV; 2012 yılından 
beri Rusya Federasyonu Devlet 

Başkanı Vladimir Putin’in basın 
sözcülüğünü çok başarılı olarak 
yürütmekte basın sözcülüğünün 
daha ötesinde Moskova’nın poli-
tikalarının belirlenmesinde et-
kin fikirleriyle de yönlendiriciliği 
Kremlin tarafından dikkate alın-
maktadır.

DMİTRİ PESKOV; Kremlin adına 
dünyaya verdiği bütün mesajların-
da açık seçik Türkiye yanlısı bir tu-
tum izlemektedir. 

Geçtiğimiz günler Yunanistan 
medyasına verdiği bir demecinde 
Türkiye Cumhurbaşkanı Başkan 
Erdoğan’ın Putin gibi kararlı bir 
başkan olduğunu ve Moskova’nın 
da Ona güven duyduğunu Türk-
Yunan gerginliğinde arabuluculuğa 
soyunabileceklerini ifade etmiş 
Türkiye’nin yanında olduklarının 
imajını sergileyerek iki ülkenin bir 
an önce detant bir politika izle-
melerini arzu etmekte olduklarını 
açıklamıştır. PESKOV; Böylece baş-
ta ABD olmak üzere ABD, Fransa 
ve İngiltere’nin Yunanistan yan-
lısı bir politika izleyen bu ülkelere 
karşı Rusya’nın da Türkiye yanlısı 
tavrını ortaya koymuş oldu.

Geçtiğimiz günlerde Moskova 
Kremlin sözcüsü DMİTRİ PESK-
OV; İZVESTİYA gazetesine ver-
diği bir mülakat da Rusya-Türkiye 
ilişkilerine dair pozitif anlamda 
değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr.
Berkan YAŞAR

Yazar
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Türkiye ile özellikle Ukrayna konu-
sunda görüş ayrılıklarının bulun-
duğunu söyleyen PESKOV, “Çeşitli 
konularda görüş ayrılıklarımız var, 
genel olarak Ukrayna konusun-
da, Türkiye’nin Ukrayna meseleler-
indeki yaklaşımına katılmıyoruz. 
Ancak birçok konularda iş birliği 
içinde bulunduğumuz stratejik part-
nerimiz Türkiye’ye argümanlarımızı 
ve emin olduğumuz ve doğruluğuna 
inandığımız tüm şeyleri aktarmaya 
devam ediyoruz.” Diye konuştu.
RUSYA Devlet Başkanı Putin’in 
Türkiye’nin önemli bir ortak olar-
ak gördüğünü vurgulayan PESKOV; 
“Türkiye, şüphesiz bizim için dost bir 
ülkedir. Türkiye, uluslararası siyaset 
noktasında politik konularda, ticar-
et ve ekonomik iş birliği bağlamın-
da bizim için çok önemli bir ortak.” 
Görüşünü paylaştı.
Ayrıca Kremlin’in etkili sözcüsü 
DMİTRİ PESKOV; Rusya’ya uy-
gulanan küresel boyutlara ulaşan 
yaptırımlara Türkiye’nin katıl-
madığını işaret ederek, “Türkiye 
Rusya’ karşı bu yasa dışı yaptırımlara 
katılmadı ve kendi egemen bağımsız 
siyasetini yürütüyor. Rusya ve Türki-
ye’nin, siyaset ve ekonomi konuların-
da iş bitliğinde muazzam bir potansi-
yelleri var.” İfadesini kullandı. 
Rus-Ukrayna savaşında NATO ülke-
lerinin Ukrayna’ya askeri eğitimci 
göndermesi ve Ukrayna’ya ağır silahl-
ar vererek ve parasal yardım etmesi 
gibi NATO üyesi olmayan Ukrayna 

için taraf olması bir savaş sebebidir. 
Bu büyük haksızlık karşısında Krem-
linin bir nükleer savaş imasında 
bulunmasından dolayı; DMİTRİ 
PESKOV; Tüm Dünyaya ahlaki itid-
al çağrıları yapmaktadır. Bir nükleer 
savaşın dünya gündeminde old-
uğunu belirten PESKOV; ilk nükleer 
silah kullanan bir ülke konumunda 
olmayacaklarını ifade ederek dün-
ya istikrarında barışçı bir tavır serg-
ilemiştir.
PESKOV; Rusya federasyonu Devlet 
başkanı Vladimir Putin’in, tahıl da-
hil Ukrayna konusunda gösterdiği 
ara buluculuk çabalarında Türki-
ye’den övgü ile bahsettiğini sözlerine 
ekledi. Kremlinde Putin’in en çok 
güvendiği üst düzey bürokratı PESK-
OV; geçtiğimiz ağustos ayında özel 
bir yatla eşiyle birlikte yaz tatiline 
geldiler. Gazetecilerle sohbet eden 
PESKOV; Türkiye’yi ve Türkleri çok 
sevdiğini söylemiştir.
Kremlinin kara kurusu DMİTRİ 
PESKOV; Türkiye için güven duyulan 
bir dost olup, her zaman için Türki-
ye’de değerli bir misafirimiz olacaktır.
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AĞAÇLAR BİRBİRİNE BENZEMEZ
Dünya hikâyesinin önemli isimlerin-
den olan Guy de Maupassant, anne-
sinin çocukluk arkadaşı romancı Gus-
tav Flaubert’e gider; hikâye yazmak 
istediğini söyler. Flaubert’in tavsiyesi 
şu olur: Ormana git ve bir ağaç belirle 
ve ona bakabildiğin kadar bak. Erte-
si gün yine git ve aynı ağaca bakmaya 
başla. Bu ağacın, değerlerinden farklı 
olduğunu görmeye başlayacaksın. Bak-
manı sürdürdükçe, bu farklılıklar art-
acaktır. Sonunda ağaçların birbirine 
benzemediğini göreceksin. O zaman 
hikâye yazmaya başlayabilirsin. Mau-
pasant, Pierre et Jean romanınında, 
ovada bir ağaç ve yanan bir ateş ve on-
lara bakan birini anlatır. Ağaçların bir-
birine benzemediği gibi, ateşlerin de 
birbirine benzemediğine vurgu yapar.
 Ressamlar, ağaç resmi yapmanın 
çok zor olduğunu söylerler. Bunun 
nedeni, hangi ağacı esas alacaklarında 
yaşadıkları tereddüt olabilir mi? Hoca 
Ali Rıza’nın genelde sedir ağaçlarının 
resmini tercih ettiği görülür. Sanırım 
bunların daha sade ve nispeten birbir-
ine benzemelerinden dolayı bu tercihi 
yapmış olmalı. 
 Anadolu kültüründe ağacın 
önemli bir yeri vardır. Pir Sultan bir 
şiirinde şöyle der:
“Gel benim sarı tamburam
Senin aslın ağaçtandır
 Ağaç dersem gönüllenme
Kırmızı gül ağaçtandır
…..
Nurdandır Kâbe eşiği
Cihanı tuttu ışığı
   Hasan Hüseyin’in beşiği 
  O da yine ağaçtandır.”

Çınar ağacının, Anadolu’ya Ortaas-
ya’dan geldiği söylenir. Çınar, uzun 
yaşar ve yaşı belirlenebilir. Türkler-
in gittikleri yere ilk diktikleri ağaç, 
çınardır. Hacı Bektaş Velayetnâme-
sinde şöyle bir rivayet vardır. Hacı Bek-
taş, çevresindekilere der ki: “Benim 
bu asamı, bizimle buraya gelmiş olan 
bir pınar vardır, götürüp onun yanı-
na dikin ve bir çınar olsun.” İnsanlar, 
çınar ağacına bakarak, kış mevsimini 
nasıl geçeceğini tahmin ederler. Anad-
olu’nun birçok beldesinde ve hâkim bir 

noktada bir eren mezarı ve başucun-
da da bir çınar vardır. Bunlara bir de 
kutsallık yüklenerek, allı yeşilli çaputlar 
bağlanıp dilek tutulur.   
Denebilir ki, bir ağaç edebiyatımız 
vardır. Necip Fazıl’ın Bir Adam Yarat-
mak piyesindeki incir ağacı, eserin kah-
ramanı Hüsrev’i bile gölgede bırakır. 
Hüsrev’in kaderi, neredeyse ağaçla 
özdeşleşir. Rahmetli Ahmet Bayazıt, bu 
eserin filminin yapımcılığını üslenmiş-
ti. Necip Fazıl’ı ve eserini iyi tanıdığı 
için ilk işi, uygun bir incir ağacı ar-
amak oldu. Büyükada’da incir ağacı 
aramıştık uzun süre ama aradığımızı 
bulamamıştık. Necip Fazıl, Aynadaki 
Yalan romanında da roman kahramanı 
Naci’nin, penceresinin karşısındaki 
ağaçla bütünleştiğini anlatır ve ağacı 
“esrarlı mimarî” olarak görür ama bu-
rada ağacın cinsini belirtmez. Tasvirl-
erine bakarak, bunun bir sedir ağacı 
olduğu söylenebilir. Necip Fazıl’ın çık-
ardığı ilk derginin adının da “Ağaç” 
olduğunu hatırlayalım.
Fatih’in “yaş kesenin başını keserim,” 
fermanıyla İstanbul ormanlarını koru-
maya aldığını ve çok yaygın olan “yaş 
kesen, baş keser” deyimini düşünelim. 
Yine Türkçenin bir başka deyimi: 
“Ağaçlar ayakta ölür.” Nazım Hikmet, 
şu dizeleriyle belki ağaçların birbirine 
benzemediğine ayakta öldüğüne vurgu 
yapmak istiyor:
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine.”
Nazım’ın, bir başka şiirinde de, Necip 
Fazıl’da olduğu gibi ağaçla özdeşleştiğini 
görüyoruz:
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane 
parkında.”
Gereksiz kâğıt israfıyla atık üreterek, 
ağaçları katletmeyelim ve bu konu-
da “sıfır atık” projesine destek olalım. 
Bırakalım ağaçlar ayakta yaşlanıp 
ölsün.
Son söz Allah Rasulü’nden olsun: 
“Kıyamet kopuyor da olsa bir ağaç dik-
in.” 

Prof. Dr.
Durali Yılmaz

Yazar
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Kars-Iğdır-Aralık-Nahcivan Demiryolu 
(KIND) bağlantısının fizibilite etüdü 1994 
yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
tarafından yapılmış, ancak hattın o dönemde 
fizibıl olmadığı anlaşılmıştır. Ancak bölgede 
yaşanan gelişmeler ve Karabağ Zaferine bağlı 
olarak Zengezur Koridorunun açılacak olması, 
Türkiye’nin bu hattı gündeme almasına sebep 
olmuştur.
Bu çerçevede, KIND Projesi için zemin etüdü 
çalışmaları devam etmektedir. Projenin hayata 
geçmesi durumunda, Türkiye ve Azerbaycan 
sadece kara yoluyla değil demir yolu ile de 
arada başka ülke olmadan birbirine kesintisiz 
olarak bağlanmış olacaktır.
Jeffrey D. Sacs tarafından 2014 yılında yazılan 
ve 2019 yılında Türkçe çevirisi yapılan 
“Sürdürülebilir Kalkınma Çağı” adlı bilimsel 
kitap çalışmasında, dünya ülkelerinden deniz 
kıyısına sahip olanların olmayanlara kıyasla 
çok daha kalkınmış oldukları, kıyısı olmayıp 
kalkınabilenlerin de etkili demiryolu ağına 
sahip oldukları vurgulanmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında, Kars-Iğdır-Nahcivan Demiry-
olu projesi, Türkiye’nin sahip olduğu deniz 
kıyılarının demiryoluyla da desteklenerek 
sürdürülebilir kalkınmasına katkı yapacak bir 
proje niteliğindedir. 
Türkiye’nin Türk Dünyası ile tek kara 
bağlantısı Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ile-
dir. KIND tamamlanınca ve Nahcivan-Azer-
baycan koridoru açılınca toprak bağlantısının 
yanında demiryolu hattı da olacaktır. Böylece 
bu bağlantı sadece Türk Dünyası ile değil, aynı 
zamanda Asya’nın derinlikleri ve Avrupa ile de 
olacaktır. 
Bilindiği üzere, demiryolu denizyolundan 
sonra maliyeti en uygun ulaşım sektörü yön-
temidir. Bu nedenle, hattın açılması ile bölge-
sel, ulusal ve uluslararası düzeyde maliyet ve 
güvenli ulaşım kolaylığı açısından önemli 
kazanımlar ortaya çıkacaktır. Projenin önemi 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
KIND’ın uluslararası bağlantıları “denizden ve 
demirden ipekyolu” olarak nitelendirilebilir. 
Çünkü bu proje ile Hint ve Atlas Okyanusları, 
Süveyş Kanalı ve Cebelitarık Boğazı, Hazar 
Denizi, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve 
bağlantılı olarak işletilebilecek niteliktedir. 
KIND, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile bir-
likte Kars bağlantılı “İki Kollu Demirden İpek 
Yolu”nun Türkiye-Azerbaycan bağlantılı olar-
ak tarihi İpek Yolunun çağın gereğine uygun 
şekilde tamamlanması anlamını taşımaktadır. 
Kars-Iğdır-Nahcivan-Bakü Demiryolunun 

avantajı ise; Nahcivan’ı içermesi, biraz daha 
yakın olması ve doğrudan Türkiye-Azerbay-
can bağlantılı olmasıdır. 
Proje kıtaların yakınlaşması ve ulaşımının 
etkinleşmesine ilave katkı yapacaktır. Avru-
pa’dan Çin’e kesintisiz bağlantının yanında, 
Rusya ile bölgenin ve Türkiye’nin ticari ilişkil-
erinin gelişmesine de katkı yapacaktır.
Karabağ’ın inşası sürecinde Türk inşaat se-
ktörünün düşük maliyetle katkısını ve ka-
zancını artırmasının yanında, Karabağ’daki 
üretimin de Türkiye üzerinden Avrupa ülke-
lerine ulaşmasını sağlayarak ciddi bir sinerji 
yaratacaktır. 
Bu hattın hayata geçmesi ile bölge kentleri, 
ilçeleri ve hatta köylerine batıdan tersine göç 
yaşanabilecektir. Özellikle Covid-19 sürecinin 
de etkisiyle tek katlı bahçeli evlerde yaşama 
isteği ve hattın sağlayacağı ticari ve ulaşım im-
kânlarına bağlı olarak bu süreç ilerleyecektir. 
Hat güzergâhındaki üretimin Nah-
civan-Bakü-Aşgabat ve hatta Çin’e ulaşımı 
sağlanabileceği için hem tarım ve hayvancılık 
hem de sanayi sektörü gelişim gösterecektir.
Yol medeniyettir denir. Demirden ipek yol-
unun kollarından birisi daha tamamlanarak 
güzergâhtaki tüm ülkelerin bilimsel ve kültürel 
etkileşimleri hızlanacaktır.
Türkiye-Azerbaycan arasındaki ürün ticareti 
ve turizm faaliyetlerinin ulaşım maliyeti yak-
laşık üçte iki düzeyinde azalış gösterecektir. 
Böylece, Özellikle Nahcivan-Azerbaycan kori-
dorunun açılması ve Karabağ bağlantılı turizm 
hareketliliği ve ticaret artacaktır.
KIND ile Iğdır ilinde kurulması uygun 
gözüken  “Iğdır Sağlık Serbest Bölgesi”nin 
işlerliği artacaktır.Türkiye’nin demir yolu ile 
Ağrı dağına bağlanması sağlanmış olacaktır ki, 
Doğu Ekspresinin bölgeye yaptığı turizm kat-
kısının en az iki katı bir artış yaşanabilecektir.
KIND, birçok yazı ve konuşmada gündeme 
getirdiğimiz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
kalkınma politikasında en önemli yatırım-
lardan birisi olarak düşündüğümüz “Doğu 
Anadolu Tren Ringi” çalışmasının önemli bir 
kolu daha tamamlanmış olacağı için bölgenin 
geleceği için de bir yatırım niteliği taşımak-
tadır.
Bu projenin etkinleşmesi ile uzun dönemde 
Trabzon-Erzurum-Tebriz ve Culfa-Van gibi 
demiryolu bağlantıları gündeme gelebilecektir.
 

KARS-IĞDIR-NAHCİVAN DEMİRYOLU’NUN ÖNEMİ

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde işçiler ve aileleriyle yeni yılı karşılayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Türk milletinin yeni yılını kutladı, barış ve esenlik içinde geçmesini temenni etti.
Yeni yıla, 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı tesislerdeki işçilerle beraber 
girdiklerini belirten Dönmez, "Bu yıl da Eti Maden işletmemizin Bigadiç bor işletmesinde çalışanlar ve aileleriyle 
birlikte yeni yıla giriyoruz. 2022 yılı bakanlığımız açısından son derece başarılı geçti, gerek elektrik sektöründe 
gerek petrol, doğal gaz sektöründe, yine aynı şekilde madencilik sektöründe de önemli başarılara imza attığımız 
bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Dönmez, Eti Maden'in kendi ihracat ve üretim rekorlarını kırdığını ifade ederek şöyle konuştu:
"2 milyon 650 bin ton üretim yapmak suretiyle 1,3 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmiş oldu. Madencilik sek-
töründeki en büyük ihracat kalemimiz bor ve bunu da biliyorsunuz milli şirketimiz Eti Maden işletiyor. Eti Maden 
sadece rafine bor ürünleri satmakla yetinmiyor, aynı zamanda son yıllarda katma değerli ara ve uç ürünü üret-
mek üzere de ciddi yatırımlara imza attı. Bunlardan bir tanesi bor karbür tesisimiz. Bor karbür özellikle savun-
ma sanayiinde, havacılık sektöründe, otomobil sanayisinde ve çeşitli alanlarda mukavemetin yüksek olduğu ama 
korozyon dayanımının çok daha güçlü olduğu bu ürün artık aranır hale gelmişti dünyada. Bor karbürün de esas 
maddesi bor. Orada da zaten dünyada hem pazar lideriyiz hem de rezerv lideri durumundayız. Boru katma değerli 
uç ürünlere dönüştürme stratejimizin ilk hamlelerinden birisi bor karbür fabrikamızın da inşallah sonuna geld-
ik, açmak üzereyiz. Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanımızın da programları uygun olduğu takdirde inşallah onu 
Bandırma'da açacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin 
yüzyılı madenciliğin de enerjinin de yüzyılı olacak

Bakan Fatih Dönmez, "2022 yılı bakanlığımız açısından son derece başarılı geçti, gerek elek-
trik sektöründe gerek petrol, doğal gaz sektöründe, yine aynı şekilde madencilik sektöründe de 

önemli başarılara imza attığımız bir yıl oldu." dedi.
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımda, artan günlük petrol 
üretimi ve Türkiye Petrolleri Anonim Or-
taklığının (TPAO) çalışmalarına ilişkin 
değerlendirmede bulundu.

Dönmez, "Tebrikler arkadaşlar, Türki-
ye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel 
günlük 100 bin varil petrol üretim he-
defimize adım adım yaklaşıyoruz." if-
adesini kullandı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda ise şunlar kaydedilmişti:

"Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası 
artık Şırnak'ta. Şehit Esma Çevik-7 kuy-
usu 1.613 vpe (varil petrol eş değer) ilave 
üretimle toplam 7.714 vpe günlük üre-
time ulaştı. Yılın son gününde 66.639 vpe 
günlük üretimle son 30 yılın en yüksek 
üretim rakamına ulaştık."

Bakan Dönmez günlük 100 bin varil petrol üretim 
hedefine yaklaşıldığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine 
yaklaşıldığını bildirdi.
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Atmosferi ve hava ve iklim gibi olayları in-
celeyen bilim dalı meteoroloji olarak bilinir. 
Değişen iklim, dünyadaki insanların yaşam-
larını etkileyecektir ve bu nedenle iklimi 
incelemek gereklidir. Yükselen küresel sı-
caklıklar nedeniyle deniz seviyelerinin yük-
seleceği tahmin ediliyor, bu da yağış model-
lerini ve diğer bölgesel iklim faktörlerini de 
değiştirecektir. Ormanlar, tarım ürünleri ve 
su kaynakları, bölgesel iklim değişikliğinin bir 
sonucu olarak değişebilir. İnsanların, hayvan-
ların ve birçok ekosistemin sağlığı potansiyel 
olarak etkilenebilir. Mevcut meralar ve çöller 
tarafından istila edilebilir ve bazı milli park-
ların ve ormanların özellikleri kalıcı olarak 
değişebilir.
Peki, hava ve iklim arasındaki fark nedir? Hava 
ve iklim ilişkilidir, ancak zamansal ölçekler-
inde farklılıklar gösterirler. İklim, atmosfer-
in özelliklerini daha kısa bir süre boyunca 
tanımlayan havanın aksine, atmosferin nispe-
ten uzun süreler boyunca nasıl "davrandığını" 
ifade eder. Hava durumu, yağış, sıcaklık, nem, 
rüzgar yönü, rüzgar hızı ve atmosferik basınç 
gibi alt atmosferin kısa vadeli koşullarını ifade 
eder. Güneşli, bulutlu, yağmurlu, sisli, soğuk, 
sıcak, rüzgarlı, fırtınalı veya kar yağışlı olabilir. 
Güneş, alt atmosferdeki havayı değişen oran-
larda ısıtarak farklı hava türlerini yönlendirir. 
Rüzgâr, sıcak havanın yükselip soğuk havanın 
içeri girerek yerini almasıyla oluşur ve bu 
rüzgârlar buharlaşarak bulutların, yağışların 
ve fırtınaların oluşumunu ve hareketini et-
kiler. Atmosferin farklı koşulları her zaman 
havanın değişmesine etki eder. Meteorologlar, 
önümüzdeki günlerde veya haftalarda hava 
koşullarını tahmin etmek için uydulardan, 
hava istasyonlarından ve şamandıralardan 
gelen verileri analiz eder. Çoğu bölgede hava 
durumu dakikadan dakikaya, saatten saate, 
günden güne ve mevsimden mevsime değişe-
bilir. Havanın zaman ve mekan içindeki or-
talaması iklimdir. Aradaki farkı hatırlamanın 
kolay bir yolu, iklimin, çok sıcak bir yaz gibi 
beklediğiniz gibi olması ve havanın, gök 
gürültülü fırtınaların olduğu sıcak bir gün 
gibi, öngördüğümüz gibi olmasıdır.
Dünyanın iklim sistemine bakıldığında, hangi 
bileşenlerden oluştuğunu biliyor muyuz? 
Dünyanın iklim sistemi etkileşimli bileşen-
lerden oluşur. Atmosfer, yüzeyin üzerindeki 
hava ve bulutlardır. Okyanus, dünya yüzey-
inin üçte ikisinden fazlasını kaplar. Buz ve kar, 
deniz buzu, dağ buzulları ve karadaki buz tab-
akalarını içeren kriyosferi oluşturur. Karada ve 

denizde bulunan tüm organizmalar biyosfere 
dahildir. Katı dünya olan litosfer, buz yüküne 
tepki verir ve kıtaların hareketleri yoluyla at-
mosferik karbondioksit konsantrasyonları ve 
iklim üzerinde uzun vadeli bir etkiye sahiptir. 
Değişen iklim, günlük hava durumunun uzun 
vadeli ortalamalarında değişiklik olduğu an-
lamına gelir. Son zamanlarda, yaz sıcaklaşıyor 
gibi görünüyorsa, iklim değişmiş olabilir. Hat-
ta bazı insanlar, gezegenin çeşitli yerlerinde 
baharın 30 yıl önce olduğundan daha erken 
geldiğini gözlemlediler. Daha erken bir bahar, 
iklimde olası bir değişikliğin göstergesidir. 
Ayrıca, iklim değişkenliği olarak adlandırılan 
daha kısa süreli iklim değişiklikleri de vardır. 
El Nino, La Nina; volkanik patlamalar veya 
dünya sistemindeki diğer değişikliklerle ilgili 
periyodik veya aralıklı değişikliklerden kay-
naklanmaktadır.
Diğer taraftan, bazen güneş açtıktan sonra 
bile karın erimeden kalmaya devem ettiğini 
görürürüz. Bunu temel nedenleri nelerdir? 
Karın atmosferde oluşumu, yerde nasıl birik-
tiği ve ne kadar hızlı (veya yavaş) eridiği 
birkaç fiziksel faktöre bağlıdır: Kar yoğunluğu: 
Kardaki su ne kadar fazla olursa, o kadar ağır 
olur, karın erimesi o kadar uzun sürer. Hava 
sıcaklığı: Donma noktasının üzerindeki sıcak-
lıklar karın daha hızlı erimesini sağlar. Güneş 
radyasyonu: Güneşten gelen ısı dünyayı ısıtır 
ve güneş radyasyonu miktarı, güneşin açısının 
yanı sıra bulut örtüsüne bağlı olarak değişir. 
Güneşin açısı ne kadar yüksek olursa, güneş 
radyasyonu dokunduğu her şeyi o kadar fazla 
ısıtacaktır. Rüzgar hızı: Daha güçlü bir rüzgar, 
buharlaşma süreci sayesinde daha fazla erim-
eye izin verecektir. Kar yansıması: Bir cismin 
ne kadar yansıtıcı olduğunu anlatan terimdir. 
Taze kar yağışı, dünya üzerinde doğal olarak 
oluşan herhangi bir maddenin en yüksek kar 
yansımalarından birine sahiptir. Kar yansı-
ma sayısı 100 üzerinden 99'a kadar çıkabilir, 
bu da güneşten gelen güneş radyasyonu da 
dahil olmak üzere tüm ışığın uzaya yansıdığı 
anlamına gelir. Daha yaşlı kar daha düşük bir 
kar yansıma değerine sahiptir ve daha fazla 
güneş radyasyonu emebilir ve böylece daha 
hızlı eriyebilir. Uzun dalga radyasyon: Isının 
çoğu güneşten gelir, ancak dünyanın kendisi 
sıcak çekirdeği nedeniyle radyasyon yayar. 
Kışın karla kaplı zemin, yerden gelen sıcaklığa 
bir engel görevi görebilir, bu da karın yalnızca 
yukarıdan aşağıya doğru eriyebileceği anlamı-
na gelir, bu da doğal olarak erimesi için gerek-
en süreyi artırır.

Hava Bilimi Nedir?

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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Allah’ın tabiat eczanesinde yarat-
tığı ilahi bir şifa kaynağı olan 
susam (Sesamum indicum L.); 
Çin, Hindistan, Burma ve Japon-
ya gibi ülkelerde ekimi ve üretimi 
yapılan önemli bir yağ bitkisidir. 
Susam tohumlarının % 40-58’i 
yağ, % 20-25 protein ve % 13,5’i 
karbonhidrattır. 
Susam tohumlarının kabuk kısmı 
lif ve oksalik asit içermektedir. Ka-
buk kısmının içerdiği lifler insan 
vücudunda kolayca sindirilemez. 
Bu sebeple hasattan sonra kabuk 
kısmı çekirdekten ayrıştırılır. 
Çekirdek kısmından susam yağı 
elde edilir. Yağlık tohumlar mak-
ro ve mikrobesleyiciler yönünden 
oldukça zengindir ve bilhassa 
mikrobesleyici besin maddeler-
inin eksiklikerinin sebep old-
uğu hastalıkların giderilmesinde 
önemlidirler. 
İçerdiği çok önemli mikrobes-
leyici elementlerin zenginliği 
sebebiyle yağlı tohumların kral-
içesi olarak da isimlendirilen 
susam, besin maddesi olarak kul-
lanıldığı gibi tıbbi ve kozmetik 
amaçlı olarak ta değerlendirildiği 
için ticari değeri olan bir bitkidir.
Susam tohumu kalsiyum, çinko 
ve demir içeriği yönünden de old-
ukça zengin olduğu için fonksi-
yonel bir gıda maddesidir. Susam 
tohumundan elde edilen susam 
yağı; gamma-tocopherol, sesa-
min, sesaminol gibi yağ asitlerin-
in yanı sıra linoleik asit ve oleik 
asit gibi doymamış yağ asitlerini 
içerir. Susam tohumu ise folik asit 
yönünden oldukça zenginidir. 
Antioksidan özelliği çok yüksek 
bir gıda maddesidir. Sesam ve 
sesamolin denilen lignin maddesi 
yönünden zengindir. Susam tohu-
munda methionine, tryptophan 
ve valine aminoasitleri oldukça 
zengindir. Baklagiller söz konusu 
bu amino asitler bakımından fa-
kirdir.  
Çiftçiler arasında sarı altın olarak 
ta bilinen susam; Ülkemizde daha 

çok tahin, tahin helvası ve simit 
üretiminde kullanılır. Diğer taraf-
tan sabun, ilaç ve kozmetik san-
ayiinde de kullanılır. Susam; Ege, 
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde ana ürün ya da ikin-
ci ürün olarak ekilir. TÜİK, Bitki-
sel Üretim İstatistikleri, 2021yılı 
verilerine göre; Türkiye’de susam 
üretimi 2020 yılına 18 648 ton 
iken 2021 yılında 17 657 ton 
olarak gerçekleşmiştir. Bir baş-
ka ifade ile üretimde -5,3’lük bir 
azalma olmuştur. Dünyamızın 
içinde bulunduğu durum dikkate 
alındığında, salgın hastalıklar 
ve savaşlar sebebiyle tarımsal 
üretimin önemi net bir şekilde 
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, 
topraklarımızın daha iyi değer-
lendirilmesi için ikinci ürün olar-
ak susam ekimi ile ilgili mevcut 
teşviklerin artırılarak üretimin 
çoğaltılması, susam tohumunda 
hem dışa bağımlılığımızı azalt-
acak hem de çiftçimize önemli 
ve yeni ve önemli bir gelir kapısı 
açacaktır.
Ünlü romancı Balsac’ın dediği 
gibi “Gerçek sihirli lamba çalış-
madır. Ben çalışırken dinlenirim, 
dinlenirken çalışırım.” 
2023 yılının aydınlık geleceğimiz-
in habercisi olan Türkiye Yüzyılını 
birlikte inşa etmek için çalışma-
larımızın daha fazla arttığı, 
umutlarımızın tazelendiği bir yıl 
olması dileği ile tüm milletimize 
selam ve sevgilerimi sunuyorum. 

İLAHİ BİR ŞİFA KAYNAĞI: SUSAM

Prof. Dr.
Ali ALAŞ

Yazar
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TCMB'den yapılan açıklamada, 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisinde, bankacılık sisteminin hem 
varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla uygulanan poli-
tikaların güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekley-
ici politikaların sürdürüleceği, kalıcı fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarının da 
gözetilmeye devam edileceği ve yabancı para mevduatın azami ölçüde yabancı para kredi fonlaması amacıyla kul-
lanılmasına yönelik politikaların devreye alınacağı konularının daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı anımsatıldı.

Bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alan zorunlu 
karşılık ve umumi disponibilite uygulamalarının, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 4’üncü maddesinde be-
lirtilen Merkez Bankasının temel görevleri arasında bulunduğuna işaret edilen açıklamada bu çerçevede 2022 yılın-
da başlatılan uygulamaların güncellenen liralaşma stratejisine göre güçlendirilerek devam ettirildiği duyuruldu.

Bu kapsamda, menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yapılan değişikliklere ilişkin şöyle bilgi verildi:

"Bankaların yanı sıra diğer mali kuruluşlar da menkul kıymet düzenlemesi kapsamına alınmış olup, ilk aşamada 
faktoring şirketlerine Türk lirası cinsinden faktoring alacaklarına uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet 
tesisi yükümlülüğü getirilmiştir. Bankaların kredi faiz oranına ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi 
uygulamalarının süresi 29 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 

TCMB yeni makroihtiyati tedbirlere ilişkin
açıklama yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni makroihtiyati tedbirleri açıkladı.
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Bakan Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koor-
dinasyon Merkezi'nde (GAMER), Türkiye 
genelinde alınan yılbaşı tedbirleri ile ilgili illere 
telekonferans yöntemiyle bağlanarak değer-
lendirmelerde bulundu ve görevli personel ile 
ailelerinin yeni yılını tebrik etti.
İlk olarak İstanbul'da görev yapan Sahil Güven-
lik Komutanlığı personeliyle telekonferans yön-
temi ile görüşen Soylu denetimler hakkında bil-
gi aldı.
Soylu, personele, "Gürültü Yönetmeliği" nok-
tasında, gerekli tedbir ve çalışma düzeninin 
oluşturulup oluşturulmadığı konusunda soru 
yöneltti. Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, 
İstanbul Boğazı'nda bu kapsamda denetimler-
inin devam ettiğini bildirdi.
"Bu operasyonlar da şu ana kadar başarılı şekil-

de yürüdü"
Samsun'un Çakallı mevkisinde yol kontrolünde 
olan Jandarma Genel Komutanlığı personeline 
de bağlanan Soylu, "Özellikle 2022'den 2023'e 
geçerken vatandaşımızın huzur ve güvenini 
geçtiğimiz yılda da gelecek yılda da korumayı 
temin etmek için ortaya koyduğunuz gayret ve 
fedakarlıktan ötürü hem ülkemiz hem de mille-
timiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah 
gayretinizi daim etsin." dedi.
Soylu ayrıca, jandarma personeline meşhur 
Çakallı menemeninden yemeleri tavsiyesinde 
bulundu.
Son olarak Antalya'ya bağlantı yaparak ora-
da görevli personelle görüşen Soylu şunları 
kaydetti:

İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde uygulanan yılbaşı 
tedbirlerini GAMER'de takip etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde uygulanan yılbaşı tedbirlerinde görev alan 
kolluk kuvvetlerinden denetimler hakkında bilgi aldı.
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Şebnem
BURSALI

ATV Ankara
Temsilcisi

Yazar

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride 
bırakırken yılın son günlerinde peş 
peşe güzel haberler geldi. 90'lı yılların 
yanlış politikaları ve popülist kaygılar-
la devletin üzerine taşıyamayacağı 
yükler bindirildi. Geçmiş siyasetçiler-
in yaptığı bu yanlışlardan biri de EYT 
konusuydu. Birikmiş sorunları bir bir 
çözen mevcut iktidar yeni yıl öncesi de 
EYT'lileri sevince boğdu.
2 milyon 250 bin kişinin, aileleriyle bir-
likte 10 milyonu aşan bir topluluğun 
yıllardır beklediği müjde, Başkan Er-
doğan tarafından bizzat açıklandı. Bir 
Ankara gazetecisi olarak kabine içinde 
ve bürokraside EYT sürecini yakından 
takip ettiğim için bu sorunun Başkan 
Erdoğan'ın kararlı tutumu, doğru kay-
nak kullanımı tecrübesi ve "Bir söz 
verdik, tutmak zorundayız" siyaset an-
layışıyla nasıl çözüldüğüne de şahidim.
Ve perşembe öğleden sonra milletin 
evinde çok özel bir başka programda, 
yine "vizyon, hedef ve isabet" üçlüsüne 
şahit oldum. 2020'de açıklanan "1 
milyon istihdam" projesinin amacı, 
yazılımcı gençler yetiştirmek ve istih-
dam etmekti. Başkan Erdoğan'ın, hede-
flerin de üzerinde bir sonuç alınarak 1 
milyon 96 bin 566 gencin eğitimlerini 
tamamladığını ve 2023 yılında da de-
vam edecek proje için hedefin 2 mily-
ona çıkarıldığını açıklaması çok önem-
liydi.
Bu ve önümüzdeki yüzyılın genel 
geçer mesleklerinin en başında ge-
len yazılım üzerine yetkin gençler 
yetiştirmek, bugünlere değil, gelecek 
on yıllara yatırım çünkü. Programa 
katılan gençlerle sohbet etme imkânı 
bulduk. Sadece bilgisayar ya da yazılım 
eğitimi alan gençler katılmamış bu pro-
jeye. Örneğin, bir kızımız diyetisyenliği 
bitirmiş ve burada aldığı eğitim üzerin-
den oluşturduğu yazılımla müthiş bir 
başlangıç yapmış mesleğine.

"Yaparsa Erdoğan yapar" deyiminin ne 
içi ne de altı boş. Zira Erdoğan, içeride 
yaptığı atılımlar bir yana, Müslüman 
halklar başta olmak üzere dünyada 
"barışın ve insanlığın sembol ismi" 
haline geldi. Amerika ve sözde gelişmiş 
Batı'nın sadece görünen yüzüyle bir 
yalan dünyasından ibaret olduğu son 
olarak Kovid salgınında ve Ukrayna 
Savaşı'nda görüldü. Barış için çaba har-
camadıkları gibi savaşın devam etmesi 
yönünde ellerinden geleni yaptılar.
Bütün iş yine Türkiye'ye ve Erdoğan'a 
düştü. İnsani tavır, yaraya merhem 
olma, dünya için barışı tesis etme ve 
daha nice başlığın sahibi de, öncüsü de 
Erdoğan oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun yıl sonu değerlendirme 
toplantısında yeni Türkiye'nin dış poli-
tikasını anlatırken söylediği şu iki cüm-
le çok çarpıcıydı:
"Biz Türkiye olarak sadece değişime 
ayak uydurmadık, değişimi öngörüp 
şekillendirmek de artık bizim politi-
kamızın ana omurgası. Sorunla mü-
cadele, fırsattan istifade ettiğimiz 2022 
de dış politikada etki alanımızın genişl-
ediği yıl oldu. Küresel istikrara ve milli 
refaha katkı yapan Türkiye, küresel si-
yasetin önemli merkezlerinden birisi 
olarak bizi tescilledi."
Özetle; barış masasını kuran da, gıda 
krizini çözen de, enerji düğümünü açan 
da Erdoğan oldu. Başkalarının kurduğu 
masalarda yer bulmaya çalışan Türkiye 
değil, kendi kurduğu masalarda kimin 
nereye oturacağına karar veren "Büyük 
Türkiye", işte bu yeni Türkiye'dir.
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının 
Türkiye Yüzyılı olması da işte tam bu 
yüzden. Başta güzel ülkeme ve mille-
time olmak üzere tüm dünya insanları-
na sağlık, huzur, barış, mutluluk dolu 
bir yıl diliyorum...

Yaparsa Erdoğan yapar
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İNSAN NE MELEKTİR NE DE ŞEYTAN
İnsanın en büyük özelliklerinden biri 
de hem iyiliğe hem de kötülüğe meyyal 
olarak yaratılmış olmasıdır. Bu haliyle 
insanın tamamen melek ya da tama-
men şeytan olduğu söylenemez. Hal 
böyle olunca da insan iradesi ile mel-
eki işler yapabileceği gibi şeytani işleri 
de yapabilmektedir. Bu noktada insan 
hürdür ve hür olması nedeni ile de 
sorumludur. Eğer sadece melek olarak 
yaratılmış olsa idi, ya da şeytan olar-
ak yaratılmış bulunsaydı makamı bir 
olurdu ve sabit kalırdı. Bu hali ile insan 
imanı, ubudiyeti, güzel ahlakı ile âlâ-yı 
illiyyîne yani yükseklerin en yükseğine 
çıkabilir iken, inkar ve ahlaki zafiyetleri 
nedeni ile de esfel-i sâfilîne yani alçak-
ların en alçağına düşebilirdi. 
İnsanın makamı sabit kalsa idi dünyada 
bir imtihandan söz etmek mümkün ol-
mazdı. Dünyada her hangi bir mükafat 
ya da ceza olmayacağı gibi cennet ve ce-
hennem gibi bir yere de ihtiyaç olmazdı 
hatta manasız olurdu. Sınav da olmasa 
idi Musalar ile Firavunlar, İbrahimler 
ile Nemrutlar, Ebu Bekirler ile Ebu Ce-
hiller bir ve beraber olurlardı. Onları 
bir birinden ayıran şey dini mükellefi-
yetlerdir ve sorumluluklardır. 
Dini sorumluluklar bir yerde bu tarzda-
ki ayrımı yapmakta iyilerle kötüleri bir 
birlerinden ayırmaktadır. Bu noktada 
din tabir-i caiz ise bir ateş gibidir. Nasıl 
ki, ateş elmasla kömürü, altınla bakırı 
bir birinden ayırmakta ise, din de in-
ananlar ile inanmayanları, itaatkarlar 
ile isyankarları, ahlaklılarla ahlaksızları, 
çalışanlarla çalışmayanları bir birinden 
ayırmaktadır. 
Dünya hayatında bilmekteyiz ki, kömür 
elmastan, altın bakırdan, değerli mad-
enler diğerlerinden çok daha fazladır. 
Yani kıymet çokluğa göre asla değildir. 
İnsanların içinde de Yüce Yaratıcıyı 
bilen ve ona itaat eden iyiler diğerler-
ine göre daha azdır ve bu da onların 
kıymetli oluşunu gösterir. Zira in-
ançlılar, akıllarını kullanarak Yaratıcı’yı 
bilir, tanır, sever ve gerçekten O’ndan 
korkarak hayatını anlamlandırır. Zira 
iman, insana, dünyada yaratılmışlara, 
hayata, ölüme ve her türlü olaylara ayrı 
ve güzel anlam kazandırır. 
Hayatı iman ile nurlanan ve ışıklanan 
insan Allah’a olan kulluk derecesine 
göre bir takım melekleri bile derece 
itibariyle geride bırakabilecek yüksek-
liğe çıkabilir. Tam tersi olarak da küfür, 

inkar ve isyanı ile kötülükte şeytanları 
bile kıskandırabilecek ve şerrinde Al-
lah’a sığındırabilecek alçaklığa düşebil-
ir. Bu durumda sorumluluk tamamen 
insanın kendisine aittir. Bu husus şuna 
benzetilebilir: Zemin katta asansöre 
binmiş olan bir kişinin önünde eksi yüz 
ve artı yüz katın düğmeleri bulunmak-
tadır. Eksi katlarda farklı kötülükler-
in, şerlerin olduğu, artı katlarda ise 
iyiliklerin ve güzelliklerin olduğuna 
ilişkin uyarıcı anlamında bir kılavuz 
bulunmaktadır. Kişi bu kılavuza ba-
karak tercihini yapacak ve herhangi bir 
katın düğmesine parmağını basacak-
tır. Böylece hür iradesi ile melekî ya da 
şeytanî bir tercih yapacak ve sonucu-
na da katlanacaktır. İlahi kitaplar birer 
hatırlatıcı kılavuzlardır. Bu kılavuzlar 
âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından 
insanın da yaratıcısı olması hasebiyle 
en doğru şekilde hazırlanmakta ve in-
sanın önüne konulmaktadır. Bu kita-
pların tebliği ise yine Allah tarafından 
görevlendirilmiş bulunan Peygamber-
ler vasıtası ile yapılmaktadır. Peygam-
berler kendilerine gelen bu kılavuzların 
ilk ve en iyi uygulayıcısıdırlar ve bu hal-
leriyle sair insanlara örnek olmaktadır-
lar. Peygamberlerin bizim içimizden 
biri olmaları, onların getirdiklerinin 
rahatlıkla tatbik edileceğini göstermek-
tedir. Eğer onlar melek olmuş olsalardı 
asla insanlar tarafından örnek alınıp, 
getirdikleri emirler yerine getirilemez 
ve yasaklardan kaçınılamazdı. 
Ne melek olan ne de şeytan olan ve 
her iki tarafa da kayabilecek nitelikte 
olan insanlara gönderilen Peygamber-
lerin de bizim gibi insan olmaları Al-
lah’ın biz insanlara verdiği en büyük 
lütuflardan biridir. Bu açıdan ne kadar 
Allah’a teşekkür etsek azdır. Her ne ka-
dar insan bir takım şeylerin iyi, güzel 
ve çirkin olduğunu aklıyla anlayabilse 
de her türlü şeyi anlaması mümkün ol-
mazdı. Böylece insan her defasında yal-
palar dururdu. Şükürler olsun ki, hem 
aklımız var ve hem de aklımıza ışık 
tutacak olan tam bir numune-i imtisal 
olan Peygamberimiz var. Elhamdü lil-
lahi rabbi’l-âlemîn.

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar
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Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılan Türkiye'nin 
yeni helikopteri T70 tanıtıldı

Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında üretilen ve Jandarma Genel Komutanlığının kul-
lanımına sunulan ilk T70 Helikopteri düzenlenen törenle tanıtıldı.

TUSAŞ, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky alt yükleniciliğinde üretilen T70 Genel Mak-
sat Helikopteri'nin teslimatları devam ediyor.
TUSAŞ, T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında yerli aviyonik sistemler, transmi-
syon, iniş takımı, dinamik parçalar ile nihai montaj ve kalifikasyon testlerini tamamladığı ilk T70 
Helikopteri'nin teslimatını, Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdi.
Jandarma envanterine katılan T70 Helikopteri'nin tanıtımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in katılımıyla Jandarma Havacılık Başkanlığında 
düzenlenen törenle yapıldı.
Törende ayrıca, başta trafik denetimlerinde kullanılacak Gyrocopter ile Mi-17 helikopterlerine 
eklenen gece görüş gözlüğünün tanıtımı da gerçekleştirildi.
Tören sonrası yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, T70 Helikopteri'nin üzerine entegre edilen 
farklı faydalı yükler ile helikopterin yangınla mücadele, arama kurtarma, personel taşıma ve ask-
eri görevlerde kullanılacağını bildirdi.
Tanıtılan 3 ayrı hava aracını, tamamen milli gurur olarak takdim edebileceklerini söyleyen Soylu, 
"Bugün 3 ayrı hava aracıyla, biri tamamen milli gurur olarak takdim edebileceğimiz ve Türkiye'nin 
savunma sanayisinin gelmiş olduğu noktayı bize bir kez daha gösteren T70 Sikorsky helikopterini 
gördük. Kokpitindeki tüm materyaller ve hemen hemen tüm yazılımları bizim mühendislerimiz 
tarafından imal edilmiştir. Bu bizim için harika bir olay." dedi.
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Boğaziçi ve Oxford üniversitelerinden otonom araçların kötü 
hava koşullarında güvenli çalışmasını sağlayacak proje

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Turan: "Otonom araçların her 
türlü yol ve hava koşullarında güvenli bir sürüş gerçekleştirebilmesi için geliştirilmiş yapay zeka 

modelleri elde etmek üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğre-
tim Üyesi Dr. Mehmet Turan'ın öncülüğünde Oxford 
Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kap-
samında, otonom araçların her türlü zorlu ve karmaşık 
yol koşullarında güvenli bir sürüş sunmasını mümkün 
kılacak çalışmalar yapılıyor.
Dr. Mehmet Turan, otonom araçlardaki yapay zeka 
çalışmalarına ve Nature Machine Intelligence der-
gisinde yayınlanan makalelerine ilişkin AA muhabirin-
in sorularını yanıtladı.
Yapay zekanın son yıllarda büyük mesafeler kat ettiğini 
ve bu alanda özellikle son on yılda çok ilginç gelişmeler 
yaşandığını dile getiren Dr. Mehmet Turan, diğer yan-
dan günümüzdeki en gelişmiş haliyle bile ele alındığın-
da yapay zekanın birçok yönden insan beyninin halen 
çok gerisinde olduğunu söyledi.
Turan, insan zekasının akıl yürütme, analiz yapma, 
sonuç çıkarma, karar verme gibi üst düzey işlevsellikleri 
veya tümden gelim gibi yöntemleri kullanarak daha 
önce karşılaşmadığı türden durumlarda çözüm ürete-
bilme yetisi düşünüldüğünde, yapay zekanın bu nok-
talarda insan beyninin çok gerisinde olması sebebiyle 

otonom araçların hala yollarda yaygın ve güvenilir bir 
şekilde yer alamadığını ifade etti.
Kara ulaşımında sürücünün daha önce karşılaşmadığı 
türden sayısız istisnai durumların mevcut olduğunu ve 
bu durumlarla her an karşılaşılma ihtimali olduğunu 
belirten Turan, "Otonom sürüş için yapay zeka algo-
ritmalarının eğitilmesi esnasında tüm istisnai durum-
ları kapsayacak bir veri havuzu oluşturmak imkânsız. 
Çünkü istisnai durum diye tabir ettiğimiz şeyin bir 
sınırı yok. Bu noktada yapay zekanın genelleme kabili-
yetinin devreye girmesi gerekiyor. Fakat başta da be-
lirttiğim gibi günümüz yapay zekası bildiklerinden bu 
çıkarımları yapıp, çok farklı, istisnai durumlarda çözüm 
üretebilecek yetiye de henüz sahip değil. Dolayısıyla in-
sanoğlunun yaklaşık bir asırdır peşinden koştuğu tam 
otonom sürüş hayalleri bir türlü gerçekleşemiyor. Ben 
şahsen önümüzdeki 10-15 yıl içinde de bu hayaller-
in gerçeğe dönüşme olasılığının çok düşük olduğunu 
düşünüyorum." şeklinde konuştu.
"Sürücüyü tamamen devreden çıkaran sistemler için 
halen aşılması gereken ciddi sorunlar var"

TEKNOLOJİ
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ANADOLU KİLİDİNİN ALTIN ANAHTARLARI NEREDE?

Anadolu yarımadasını dünyadaki yedi 
kıtanın ardından sekizincisi olarak say-
mak çokta abartı olmayacaktır. Çünkü 
burası dünya tarihi boyunca dönemin 
kudretli krallıkları ve imparatorlukları 
tarafından mutlaka fethedilmesi gerek-
en stratejik bir coğrafyaydı. Dünya ti-
caretine ve siyasetine hükmetmek ist-
eyen imparatorlar öncelikle Anadolu 
ve onu çevreleyen deniz havzalarının 
kontrol edilmesi gerektiğini savundu-
lar. 
Dünya adası kilidinin anahtarı Anad-
olu yarımadasıdır. Yani Asya, Avru-
pa ve Afrika kilitlerinin altın anahtarı 
olan Anadolu kıtası, bu üç kıtanın 
menteşesi, çatısı ve kara ile deniz 
köprüsüdür. Neredeyse bütün jeopoli-
tik, kara ve deniz hakimiyet teorileri 
incelendiğinde özellikle ABD, Rusya ve 
Çin gibi yayılmacı devletlerin merkez 
siyasetinde mutlaka Anadolu ve elbette 
onun paha biçilmez değerlerine sahip 
olmak var. Elbette Anadolu kıtasının 
kilidinin de altın anahtarlarına sahip 
olmadan hükmedilmesi neredeyse im-
kansız. Bunlar Türk Boğazları, Hatay ve 
Kıbrıs. 
Birinci Dünya Savaşı’nın en önem-
li nedenlerinden biri Osmanlı Dev-
letinin topraklarını, özellikle petrol 
zengini coğrafyayı parçalayıp paylaş-
maktı. Nitekim 1916  Sykes-Picot gizli 
antlaşması ve 1920 San Remo Konfer-
ansı ile Mezopotamya’daki topraklar 
emperyalist güçler tarafından araların 
tanzim edildi. Ardından 1920 Sevr 
Antlaşması ile Türklere sadece orta An-
adolu’da küçük bir toprak parçası dışın-
da saymış olduğum altın anahtarlar 
dışında bütün topraklar gasp edilmek 
istendi. Milli Mücadelenin başlaması 
ve Büyük Taarruz neticesinde den-
iz dökülen sadece düşman kuvvetleri 
değildi, aynı zamanda emperyalizm 
canavarına tarihteki en net meydan 
okumaydı. Sevr Antlaşması, ölüm du-
rumunda hasta olan Türk milletinin 
“defin ruhsatı” olarak yazılmıştı. Fakat 
24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan 

Barış Antlaşması sadece bu ruhsatı 
yırtıp atmakla kalmamış, aynı zaman-
da Türk milletinin artık hasta adam 
olmadığını kanıtlayan adeta bir sağlık 
belgesi olmuştu. 
Türkiye Cumhuriyetinin ilanı ile emp-
eryalist güçlerin Anadolu ile hesapları 
son bulmadı. Atatürk’ün ölümü ve İkin-
ci Dünya Savaşının patlak vermesiyle 
haritalar yeniden açıldı ve Türkiye’nin 
tamda ortasında olduğu pazarlıklar 
başladı. Bu savaşın neticesinde de An-
adolu ve altın anahtarları ele geçile-
medi. Sonrasında 27 Mayıs 1960 ile 
başlayan askeri darbelerin her on yılda 
bir gelenekselleştirme yolu ile Türkiye 
bu güçler tarafından indoktrine edilm-
eye çalışıldı. Çünkü milli siyaset, milli 
iktisat ile taçlanan bağımsız dış poli-
tika Türkiye’nin yeniden kendisinden 
önceki 16 büyük Türk devletlerinin 
hüküm sürdüğü topraklarda etki sahası 
oluşturma yolunu açacak. Bütün 1071 
Malazgirt Zaferi ve 1096 Haçlı seferleri 
ile “Şark Meselesi” olarak adlandırılan 
süreç eninde sonunda Türkleri devlet-
siz bırakmak ve sömürge haline get-
irmekti. Atatürk ve Türk milleti bu har-
itaları ve planları bir kez daha çöpe attı.
Bugün yeni Sevr haritaları çiziliyor, 
denizlerdeki Misak-ı Millimiz Mavi 
Vatan’dan koparılmak üzere Kıbrıs 
ve Türk denizleri üzerinde stratejiler 
yazılıyor. Anadolu Türkistan’dır. An-
adolu’yu ele geçirmeden kadim Türk-
istan’a girmeleri mümkün değildir. 
Fakat bunun içinde milli davalarımız, 
namusumuz ve Anadolu’nun altın an-
ahtarları Kıbrıs, Hatay ve Türk Boğa-
zlarına dünya durdukça sahip çık-
malıyız. Bu sinir uçlarındaki Türk 
varlığı İstanbul’un güvenliğini garan-
tiliyor. İstanbul Türklerin elinde old-
uğu sürece kutsal topraklar ve kadim 
Türkistan’ın selameti emin ellerdedir.  
     

Öğr. Üyesi 
Dr. Furkan KAYA

Yazar
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DÜNYA SU KAYIPLARI GÜNÜ
Simge Dergisini takip edenler bilir. Su 
konusunu elimden geldiğince işlemekte 
ve gündemde tutmaya çalışmaktayım. Pek 
tabi bu konu çalışma hayatımın ve uzman-
lık alanımın olmasıyla da birebir ilişki-
li. Bize bu imkanı sağladığı ve böylesine 
önemli bir konunun kamuoyuyla paylaşıl-
masına vesile olduğu içinde başta Şerafet-
tin ŞIVKIN Bey olmak üzere tüm SİMGE 
çalışanlarına ve emeği geçenlere teşek-
kür etmek istiyorum.  Su neden önemli? 
Çünkü yaşamak için tüm canlılar suya 
muhtaç ve alternatifi de yok. Aynı zaman-
da uluslararası ilişkiler açısından stratejik 
önemi olup, hiç arzu etmeyiz ama savaş 
nedeni olabilecek kadar vazgeçilmez.
Bilindiği üzere dünyanın yüzde 3/4’ü 
suyla kaplı olmasına rağmen kullanıla-
bilir su miktarı %2,5, içilebilir su miktarı 
ise %1’den daha azdır. Genel kabullere 
göre yılda kişi başına düşen ortalama 
kullanılabilir su miktarı 1.000 m3 den 
az olan ülkeler “su fakiri”, 1.000 m3 ile 
3.000 m3 arasında olanlar “su sıkıntısı”, 
3.000 m3 ile 10.000 m3 arasında olanlar 
“yeterli suyu olan”, 10.000 m3 den fazla 
olanlar da “su zengini” olarak kabul edil-
mektedir.  Türkiye’de ise kişi başına düşen 
kullanılabilir su miktarı yaklaşık olarak 
112x109/70x106=1.600 m3/yıldır. Buna 
göre ülkemiz su sıkıntısı çeken ülkeler ar-
asında yer almakta olup, sanılanın aksine 
su zengini bir ülke değiliz. Maalesef tatlı su 
kaynakları iklim değişimi, kirlenme ve nü-
fus artışı ile giderek de kıt bir kaynak haline 
gelmektedir. Üstelik su, bir barajdan çıkıp 
kullanıldığı yere gelinceye kadar çeşitli 
kayıplara uğramaktadır.  Bunlar sırasıyla 
buharlaşma kayıpları, sızma kayıpları ve 
şebeke kayıplarıdır.  Bu konuda farkın-
dalığı arttırma adına “4 Aralık Dünya Su 
Kayıpları Günü” olarak ilan edilmiştir.  Ul-
uslararası Su Birliği (IWA) verilerine göre 
içme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde 
dünya genelinde her yıl 126 milyar m3’ün 
üzerinde su kaybı olduğu tahmin edilmek-
tedir. Bu kayıp dünyadaki tüm içme suyu 
temin ve dağıtım sistemlerine giren suyun 

%30’unu oluşturmaktadır. T.C. Tarım ve 
Orman Bakanlığı Ulusal Su Planı 2019-
2023 verilerine göre gelişmiş ülkelerde su 
kaybı %8-24, yeni sanayileşen ülkelerde 
%15-24 ve gelişmekte olan ülkelerde %24-
45’dir. Son verilere göre ülkemizde bütün 
belediyelerin faturalandırdığı su kullanımı 
ile kaynaktan çektiği su miktarı dikkate 
alındığında kayıp-kaçak oranının %36 
civarında olduğu görülmektedir. Ancak 
bazı yerleşim yerlerinde kayıp su oranının 
%50’lere yakın olduğu da bilinmektedir. 
Akdeniz iklim kuşağında bulunan ülkem-
izde kurak ve yarı-kurak iklim şartları 
görülmektedir. Bu iklim şartlarına sa-
hip bölgelerin en önemli karakteristik 
özelliği kuraklık afetine duyarlı bir yapı-
da olmalarıdır. Dolayısıyla ülkemiz iklim 
değişikliğinin de etkisi ile kuraklık afeti 
riski ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
Nitekim son yıllarda ülkemizde ve dün-
yada kuraklıkların şiddet ve sıklığının art-
tığı, her geçen gün daha fazla insanın bu 
afetten etkilendiği görülmektedir. Kabul 
etmeliyiz ki kuraklık doğal bir olaydır. Bu 
nedenle bunun engellenmesi mümkün 
değildir. Ancak kuraklığın doğru yönetil-
mesi ile olası olumsuz etkileri azaltılabil-
ir ve kuraklık sonucunda ortaya çıkması 
muhtemel problemlere ilişkin önceden 
gerekli tedbirler alınabilir. İşte bu noktada 
yapılması gereken en önemli işlerin başın-
da su kayıplarının azaltılması gelmektedir. 
Burada da en büyük görev su teminini 
sağlamakla görevli idarelere düşmekte-
dir. Bu konuyla ilgili 08 Mayıs 2014 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sis-
temlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yö-
netmeliğinin “Su kayıplarının azaltılması” 
başlıklı Madde 9 düzenlemesinde; idarel-
er su kayıp oranlarını, bu Yönetmeliğin 
yürürlük tarihinden itibaren, büyükşehir 
ve il belediyelerinde 5 yıl içerisinde en fa-
zla %30, takip eden 4 yıl içerisinde ise en 
fazla %25 düzeyine indirmekle yükümlü 
tutulmuşlardır. 
Devamı simgedergi.com'da...

Sezgin ERÖZBAĞ
Ekonomist,
İç Denetçi

Yazar
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Sağlık Bakanı Koca, 2022'de sağlık alanında yapılan yatırım 
ve hizmetleri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl 27 ilde toplam yatak kapasiteleri 7 bin 345 olan birer hastane ve 81 yeni 
Aile Sağlığı Merkezi ve 630 yeni Aile Hekimliği Birimi'nin açıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de sağlık alanında 
hayata geçirilen yatırım ve hizmetlerden bazılarını so-
syal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımlarına "Yeni yıla girerken kutlanmaya değer." 
notunu düşen Koca, "2022'de, 27 ilimizde birer hastane 
hizmete alındı. Toplam yatak sayıları 7 bin 345. 2022'de, 
81 yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 630 yeni Aile Hekimliği 
Birimi açıldı. 2022'nin sadece ilk 9 ayında 5 milyonun 
üzerinde kanser taraması yapıldı. 2022'de yaklaşık 2 
milyon 156 bin kişiye evde sağlık hizmeti verildi." if-
adelerini kullandı.

Sağlıklı bebek sahibi olunabilmesi için bir yıl önce 
başlatılan tarama programıyla evlilik öncesinde 527 
bin 508 kişiye, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taraması 
yapıldığını belirten Koca, ülkeyi sağlık turizminde cazi-
be merkezi yapmayı amaçlayan "Health Türkiye" mar-

kasının lansmanının 30 Ekim'de yapıldığını anımsattı.
Koca, paylaşımında "2022'de 500'ü aşkın bilimsel pro-
jeye destek verilerek sağlıkta AR-GE yatırımı yapıldı. 
2022'de Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi, 428 
milyon liralık yatırım projesi ile resmi olarak başlatıldı." 
bilgilerine yer verdi.

Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı
"2023'te kutlanmaya değer çok şey yaşayın. Sağlık 
dolu, iyi seneler." temennisinde bulunan Koca, şunları 
kaydetti:

"Hekimlerimizin, hemşire ve ebelerimizin, UMKE 
gönüllülerinin, 112 Acil çalışanlarının, tek tek sayamay-
acağım sağlık meslek gruplarının tüm mensuplarının, 
bu gece nöbette olan arkadaşlarımın, sağlık camiamızın 
yeni yılını kutluyorum. 2023, sağlıkta önceki yılları 
geride bırakacak."
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Sağlık Bakanı Koca: İlaç tedarikinin 3-4 hafta içinde normale 
döneceğini bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç tedarikine ilişkin, "Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde 
az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde 

normale döneceğini bekliyoruz." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleşen 
Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının soru-
larını yanıtladı.
"SMA Bilim Kurulunun ne zaman toplanacağına" il-
işkin soru üzerine Koca, kurulu ocak ayı içinde topla-
mayı planladıklarını bildirdi.
Kurulun ana gündem maddesinin tedavide kullanılan 
ilaçlara yönelik son gelişmeler olacağını aktaran Koca, 
"Kurulda, ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve te-
davilerle bunların hangi hasta guruplarında kullanılabi-
leceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu kon-
uda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.
"Tedarik sorunlarını değerlendirdik"
"Piyasada bulunamayan ilaçlarla" ilgili soru üzerine 
Koca, bu konuda geçen hafta önemli adımlar attıklarını 
belirterek, şunları kaydetti:
"İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulu-
nana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdur-
duk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık 
ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. 

Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın 
piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiş-
tik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulu-
nan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebil-
irim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini 
bekliyoruz.
Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. 
Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen 
yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 
29'luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu or-
anın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 haf-
ta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve 
sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz."
"15 hastadan biri Kovid"
Koca, Kovid-19 belirtisi gösteren kişilerin sayısına il-
işkin ise "Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle 
müracaat eden hastaların yüzde 6,2'si yani yaklaşık 15 
hastadan biri Kovid. Hastalıkların yaygınlığını sıralam-
ak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip, RSV, 
Rhinovirus ve son olarak Kovid şeklinde." dedi.

SAĞLIK
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15 Ağustos Pazartesi günü 13.00'da Ankara’da 
bulunan Anayasa Mahkemesi karşısındaki 
Ahlatlıbel Atatürk Parkı girişinde 28 Şubat 
Davası kapsamında halen cezaevlerinde bu-
lunan ve yaşları 74 ile 90 arasında değişen 13 
Komutanın cezaevlerinde 1'inci yıllarını dol-
durmaları vesilesiyle aileleri tarafından bir 
basın açıklaması yapılmıştır.
  Bu basın açıklamasından yaklaşık 4 ay sonra 
19 Aralık 2022 tarihinde Emekli Hava Korgen-
eral Vural Avar 85 yaşında Sincan Cezaevinde 
vefat etmiştir. 22 Aralık 2022 günü  Kocatepe 
Camisinde öğle namazını müteakip yapılan 
cenaze töreni ile sonsuzluğa uğurlanmıştır.
  Vicdan sahibi yetkilileri göreve davet eden 
bu basın açıklaması sosyal medyada fazla yer 
almamıştır.
Bu basın açıklamasını 15 Ağustos tarihinde 
dinlediğimde Türkiye üzerine oynanan eski 
ve yeni oyunları farklı bir açıdan sorgulama 
imkânı bulmuştum. Bugün sizlere yeni bir 
yazı yazmadan sadece bu basın açıklamasını 
olduğu gibi aktaracağım. 
  Bakalım sizlerde benim gibi Türkiye üzerine 
oynanan eski ve yeni oyunları farklı açılardan 
sorgulayacakmısınız.?
  Emekli Koramiral Aydan Erol'un eşi Sibel 
Erol tarafından okunan basın açıklaması met-
ni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Çok Değerli Katılımcılar; 
Öncelikle çağrımıza uyarak burada toplanan 
herkese tek tek şükranlarımızı ve minnetimizi 
belirterek sözlerimize başlıyorum.  
Bizler, kamuoyunda 28 Şubat davası olar-
ak bilinen bir kumpas davada yargılanarak 
müebbet hapis cezası alan ve F tipi cezaevler-
inde tam 1'nci yıllarını dolduran, yaşları 74 ile 
90 arasında değişen 13 askerin eşleri, çocuk-
ları, yakınları, silah arkadaşları, dostlarıyız. 
Ancak hepimiz her şeyden önce ADALET 
ARAYIŞÇILARIYIZ! 
Eşlerimiz, babalarımız, silah arkadaşlarımız 
olan bu insanlar yıllarca bu devlette Ordu 
Komutanlıkları, Kuvvet Komutanlıkları gibi 
en üst düzeyde görev yaptılar. Ettikleri yem-
ine bağlı kalarak devlet, millet ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri için gecelerini gündüzlerine kata-
rak bir ömür hizmet ettiler; Türk Milletinin 
onurunu, askerliğin namusunu, Türk san-
cağının şanını canlarından aziz bildiler, Cum-
huriyet ve vazife uğruna ettikleri yeminden 

taviz vermediler. Öyle ki, görevleri ailelerin-
den bile öncelikliydi; eşleri gerektiğinde ay-
larca bu komutanları göremedi, çocuklarını 
neredeyse babasız büyüttü. 
Bundan hiç yüksünmedik. Eşlerimizi seçerk-
en askerliğin bir fedakârlık mesleği olduğunu 
ve bizlerin de birer asker eşi olarak türlü 
güçlüklere aynı fedakârlıkla göğüs germek 
durumunda olduğumuzun bilinci içindeydik.  
Eşlerimiz kutsal saydıkları üniformayı çıkarıp 
emekli olduklarında, artık torun sevme döne-
minde iken, eski başbakanlardan merhum Er-
bakan'ın vefatı beklendikten sonra, birdenbi-
re, her nasılsa birilerinin aklına 28 Şubat'ın bir 
"askerî darbe" olduğu geliverdi. Savcı kılıklı 
FETÖ üyesi bir şahıs, tıpkı Atabeyler, Ergene-
kon, Malatya - Zirve, Balyoz, Kozmik Oda, 
İstanbul ve İzmir Askerî Casusluk, Oda Tv, 
Fenerbahçe - Şike ve benzeri bir dizi davanın 
birebir kopyası ve son halkası olarak "28 Şubat 
Davası"nı başlattı. 76'sı tutuklu 103 kişi bu da-
vanın sanığı yapıldı. Yaklaşık 5 yıl süren mah-
keme sürecinde akıl almaz hukuksuzluklar, 
usulsüzlükler yaşandı, sırf sanıkları suçlu çı-
karabilmek için üretilmiş, tahrif edilmiş sahte 
belgeler kullanıldı. Avukatlarımızın o süreçte 
bütün o hukuksuzlukları, usulsüzlükleri, sahte 
belgeleri,  toplanmayan gerçek delilleri, din-
lenmeyen tanıkları, göz ardı edilen bilirkişi 
raporlarını tek tek somut belgelerle ortaya 
koymalarına ve bu davanın bir FETÖ kump-
ası olduğunu kuşkuya yer olmayacak biçimde 
kanıtlamalarına rağmen tüm gerçeklerin üstü 
örtüldü, görmezden - duymazdan gelindi ve 
14 kişiye ceza verildi. Sonuçta eşlerimiz, ba-
balarımız 19 Ağustos 2021 tarihinde demir 
parmaklıklar ardına kondu. 

ÖLÜME TERK EDİLEN BİR KOMUTAN VURAL AVAR

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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İşte 4 gün sonra tam 1 yıl bitmiş olacak. 
Mahkeme sürecinde ısrarla altını çizdiğimiz bir durumu 
şimdi kamuoyunun huzurunda bir kez daha vurguluyoruz: 
28 Şubat Davası - tıpkı diğerleri gibi - bir FETÖ kumpasıdır! 
Soruşturmayı  başlatan ve davanın iddianamesini yazan 
savcılar, ilk tutuklamaları yapan ve mahkeme sürecinde 
yer alan bir kısım hâkimler, soruşturma sürecinde savcılara 
sözde belge temin eden şahıslar, temin edilen belgeler 
hakkında "güvenilir" raporu veren TÜBİTAK görevlileri, 
savcıya Genelkurmay'dan belge ulaştıran askerî personel, 
yani kısaca bu davaya "eli değen" herkes bir şekilde FETÖ 
bağlantılı çıktı. Bugün o şahısların bir kısmı FETÖ üyeliği, 
bir kısmı da 15 Temmuz'daki rolleri nedeniyle halen ağır-
laştırılmış müebbet cezalarıyla cezaevlerinde, bir kısmı ise 
yurt dışında firarî durumdadır.  
  Bütün bu gerçeklere rağmen dava inatla sürdürüldü ve 
sayılan tüm hukuksuzluklar Yargıtay'a kadar sıralı mahke-
melerce hep göz ardı edildi. 
  Yargı sürecinde, bu ülkede adalet olduğu inancımızı hep 
muhafaza ettik, ama hep hayal kırıklığına uğradık. 28 
Şubat'ın darbe ile ilgisi olmadığını, "İddianame" nin sırf 
sanıkları suçlu çıkarmak üzere kin, nefret ve husumetle 
hazırlanmış bir kumpas çalışması olduğunu ve TSK men-
suplarına yönelik bütün diğer kumpas davalardakilere çok 
benzer sahteliklerle kurgulandığını, dolayısıyla her halükâr-
da yargıçların bu hukuk rezaletlerini göreceklerini sandık. 
Ancak yanıldık. Başlangıçta da söylüyorduk, ama bugün 
artık bu davanın bir siyasi dava olduğuna, yargının siyaset 
eliyle bir intikam aracı olarak kullanıldığına tereddüdümüz 
kalmadı.  
Yüce Türk Milleti ve Değerli Katılanlar; 
Herkes şunu biliyor: Merhum Erbakan yaşadığı müddetçe 
hiçbir zaman bir askerî darbe ile devrildiğini söylememiş, 
darbeyi ima dahi etmemiştir. Aynı şekilde, devam eden 
yargılamalar sırasında tanık olarak gelip dinlenen hiçbir 
hükûmet yetkilisi o süreçte baskı, cebir ve şiddete maruz 
kaldıklarına ilişkin tek bir söz etmemiş, aksine cebir ve şid-
deti reddetmişlerdir. Bu gerçeklere rağmen şu anda yaşları 
74 ile 90 arasında olan 13 insan Erbakan Hükûmetini dev-
irdikleri gerekçesiyle demir parmaklıklar ardında ömür 
tüketiyor. Ülkenin rejimini kendi ideolojik algılarına göre 

şekillendirmek isteyen çevreler 28 Şubat sürecini topluma 
bir "askerî darbe" olarak empoze etmekte ve bunun propa-
gandası üzerinden siyasî rant elde etmeyi hedeflemektedirl-
er.  
Yaş ortalaması 80'in üzerinde olan ve her biri ayrı sağlık 
sorunu yaşayan insanların kumpaslarla cezaevinde ol-
ması öncelikle yaşam hakkının ihlalidir. Bizler tam 1 yıldır 
Anayasa Mahkemesi'nin bu dosyayı ele almasını bekliyoruz. 
Uluslararası ceza normlarına göre de sanıkların yaşları ned-
eniyle bu davaya ilişkin itirazların bir an önce ele alınması 
gerekmektedir. Ancak anlaşılan o ki, içerideki insanların 
ölmeleri ya da en azından kendini ve çevresini tanıyamaya-
cak kadar kötürüm olmaları beklenmektedir. 
Bizler buraya AYM'nin lehimize bir karar vermesini 
sağlamak için toplanmadık. Talebimiz, AYM'nin bir an 
önce hak ihlali konusundaki bireysel başvurularımıza bir 
yanıt vermesi ve dosyayı ele almasıdır. Zaten inanıyoruz ki, 
dosyayı açtıklarında, hukuk tarihimize kara bir leke olarak 
geçeceğinden kuşku duymadığımız 28 Şubat Davasında-
ki bütün hukuk garabetlerini görecek ve verilen kararlara 
kendileri de şaşıracaklardır. (Tabii eğer görmek isterlerse...) 
Son söz olarak; bizler ölümlere doğru giden haksız bir infaz 
sürecini kamuoyuyla paylaşmak üzere burada toplandık. 
Bu sesin duyulmasına verdiğiniz katkı nedeniyle hepinize 
tekrar minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Anayasa Mahke-
mesi'nin de bu sese kulak verip bir an önce gereğini yap-
masını diliyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

        İşte  bu basın açıklamasından yaklaşık 4 ay sonra 19 
Aralık 2022 tarihinde Emekli Hava Korgeneral Vural Avar 
85 yaşında Sincan Cezaevinde vefat etmiştir. 22 Aralık 2022 
günü  Kocatepe Camisinde öğle namazını müteakip yapılan 
cenaze töreni ile sonsuzluğa uğurlanmıştır.

 Eve evet; Emekli Hava Korgeneral Vural Avar ölüme terk 
edilmiştir.
Ama ama o komutan bizlerin gönüllerinde sonsuza kadar 
yaşayacaktır.
Ve ve ona bu zulme dur demeyen vicdansız yetkililere Al-
lah’ımız mutlaka hesap soracaktır.
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den MEBİM'e ziyaret
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah 2023'te de hep birlikte eğitim sistemimizi daha da iyi 

noktalara taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ba-
kan Özer, üst üste üçüncü kez "En İyi İletişim 
Merkezi" kategorisinde dünya birincisi olan 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bağlı 
faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı İletişim 
Merkezini (MEBİM) ziyaret etti.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yıldız Ak-
taş'tan iletişim merkezi hakkında bilgi alan Ba-
kan Özer, personelle sohbet etti, talep ve öner-
ilerini dinledi.

Özer, ayrıca burada işitme engelli vatandaşlara 
sunulan işaret dili hizmeti ile bir çağrıyı da yer-
inde gözlemleme imkanı buldu.

"En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde "World 
Class" ödülüne layık görülmesi dolayısıyla il-
etişim merkezi çalışanlarını tebrik eden Bakan 

Özer, şunları kaydetti:
"Birçok projeyi hayata geçirdiğimiz ve birçok 
çalışmaya imza attığımız verimli bir yılı geride 
bırakıyoruz. Bu süreçte sizin ve tüm Bakan-
lık çalışanlarımızın da desteğiyle öğrenci, 
öğretmen ve velilerimizin hep yanında olduk. 
Bu nedenle hepinize müteşekkirim. İnşallah 
2023'te de hep birlikte eğitim sistemimizi daha 
da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz. Bu 
vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ay-
rıca ülkemizin geleceği için emek veren herkes-
in ve eğitim camiamızın da yeni yılını kutluyor, 
2023'ün sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini 
temenni ediyorum."

Bakan Özer, ziyaret sırasında Malatya'dan 
arayan bir öğrencinin okul servis aracıyla ilgili 
çağrısını da yanıtladı.

EĞİTİM
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öz-
türk Yılmaz’a, 7 Aralık 2022 günü 
öldürmek amaçlı bıçaklı suikast düzen-
lendi...Saldırganın, kendi boyunun, 
kurbanının boyundan kısa olması 
dolayısıyla şah damarının kesmek için 
salladığı bıçağı isabet ettiremediği için 
öldürme işlemini gerçekleştirmemiş 
ama  derinlikleri 10 ile 8 cm üzerinde 
olan dört bıçak darbesiyle kalça ve 
bacaklarında ciddi şekilde yaralan-
masına neden olmuştur...
Bu saldırının arka planında neler old-
uğundan önce suikastların neden, niçin 
ve hangi yöntemlerin kullanıldığı ile 
ilgili kısa bir hatırlatmanın faydalı ol-
acağıdır.
Suikast; bir ya da birden fazla kişiyi 
amaçlı ve planlı olarak öldürmek an-
lamına gelmektedir. Öldürülen veya 
öldürülmek istenen kişi ya da kişiler 
genellikle bir devlet büyüğü ve stratejik 
önemi olan kişilerdir. Türk Dil Kuru-
mu’na göre de, suikast “gizlice cana kıy-
ma ve kötülük etmeye kalkışma” olar-
ak açıklanmaktadır. Halk arasında da 
birçok tanımını duymak mümkündür.
Suikastlar tarihi insanlık tarihi kadar 
eskidir.  Milletler tarihi pek çok suikast 
vakaları ile doludur.  İlk suikastın, Adem 
Peygamberin oğulları  Kabil'in Habil'i 
öldürmesi ile  başladığı kabul edilmek-
tedir.Geçmişte suikastların en trajik 
olanlarından biri de M.Ö 44 yılında ise 
Roma İmparatoru  Jul Sezar’ın  tapınak 
girişinde gayri meşru  çocuğu Brütüs 
ve senato konseyi üyelerince hançerle-
nerek öldürülmesidir.  Bu eylem tarihi 
değiştirmiş , Roma İmparatorluğu'nun 
çökmesine  neden olmuştur.
İranlı Hasan Sabbah ise Alamut 
Kalesinde bilinen en eski organize suç 
örgütlerinden  ünlü “Haşhaşi n Fedai-
leri” olarak tanınan  suikastçı grubunu 
yetiştirmiştir. Bu grup eylemlerinde 
daima hançer kullanmıştır.
Suikastların, devrimci ve siyasal, 
ekonomik, ideolojik, psikolojik, kişi-
sel, profesyonel suikastçılar gibi ned-
enleri vardır. Yapılış yöntemini ise, 
suikastçının ego ve motivasyonu, 

saldırı yapılacak kişinin faaliyetleri 
ile alınan güvenlik tedbirleri belirler...
Genel olarak saldırgan, yakın, uzak ya 
da hem ustalık, hem para, hem de ze-
kanın birleşmesiyle diğer metotları uy-
gular...
Günümüzde her lider  suikastlara hedef 
olabileceğinin bilincinde yaşamıştır.  
Her türlü öldürme metodu kul-
lanıldığından liderlerin güvenliğinin 
sağlanması güçleşmiştir. Yılmaz’a 
yapılan bu  saldırının neden ve niçin 
yapıldığının çok da önemi yok! Bu-
rada  asıl önemli olan  çağımızın te-
knolojik gelişmelerine paralel olarak bu 
saldırının neden önlenememesi dir.... 
13 Kasım 2022 günü büyük kurultayını 
yapan sayın Yılmaz’ın, defalarca koru-
ma talebinde bulunduğunu, kendisine 
koruma verilmediğini her yerde dile 
getirmesine rağmen meydana gelen 
bu saldırının sorumlusu kimdir? Yakın 
koruma verilmemiş olabilir ama bu ka-
dar göz önünde olan bir lideri bu tür 
saldırılardan korumak için yetkililer  
gizli tedbirleri almak zorundadır...Bir 
suçlunun bile can güvenliğini almak zo-
runda olan devlet yetkilileri vatandaşlar 
arasında keyfilik yapamaz...
Koruma hizmeti, genel anlamda, can 
ve mal emniyetini bozmaya yönelik 
mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı 
alınan tedbirler bütünüdür. Tam ko-
ruma mümkün değildir. Saldırganlar, 
güvenlik tedbirlerine karşı sürekli yeni 
saldırı teknikleri geliştirdikleri için, 
güvenlik güçleri de buna paralel olarak 
yeni koruma teknikleri geliştirerek bu 
saldırıları önleyebilirler.
Ayrıca, sayın Yılmaz’a yapılan bu saldırı 
birkaç vızıltılı haberden sonra, hemen 
bir belediye başkanı hakkında ver-
ilen daha kesinleşmemiş mahkeme 
kararının günlerce gündeme taşın-
masıyla,  bu hain suikast gündemden 
düşürülmüş olabilir ama tarihte yerini 
alacaktır... 

ÖZTÜRK YILMAZ'A SUİKAST...

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Prof. Dr. Hadi 
SAĞLAM 

Yazar

ÖRF İLE HÜKMET 

& İSLAM HUKUKUNA YÜRÜRLÜK 
SAĞLAYAN EN ÖNEMLİ YAZISIZ 
KAYNAKLARDAN BİRİ, ÖRF VE 
ADETLERDİR.

& İSLAM’DAKİ ŞER’İ HÜKÜMLERİN 
EKSERİSİNİN KAYNAĞI, BU ÖRF VE 
ADETLER OLMUŞTUR.

& ÖYLE Kİ HIRSIZLIK, ZİNA VE İFT-
İRA CEZASI OLAN CELDE, EŞKİYA-
LIKTAKI ÇAPRAZ EL VE AYAK KES-
İMİ, MEHİR, İLA, ZİHAR, LİAN GİBİ 
PEK ÇOK ARAP ÖRF VE ADETİNİ, 
İSLAM YASAL DÜZENLEME YAPAR-
AK DEVAM ETTİRMİŞTİR.

& SONUÇTA İSLAM, İSLAM ÖNCESİ 
TOPLUMLARIN GENEL KABULLER-
İNİ VE TECRÜBELERİNİ YA İBKÂ  
VEYA İLGÂ YA DA İSLAH EDEREK 
DEVAM ETTİRMİŞTİR.

& DESENE İSLAM, TOPLUMLARIN 
GENEL KABÜLLERİNİ VE TECRÜ-
BELERİNİ DİKKATE ALMIŞ, ONLARI 
YENİ HÜKÜMLERLE KARŞI KARŞIYA 
BIRAKMAMIŞTIR.

& ÜST NORM OLARAK ALLAH (CC), 
KUR’AN’DA ‘ÖRF İLE HÜKMET’ 
BUYURMAKTADIR.

& KEZA  “ZAMANIN DEĞİŞMESİYLE, 
HUKÜMLER DEĞİŞİR.” “ÖRF İLE TAY-
İN, NAS İLE TAYİN GİBİDİR.” “ÖRF VE 
ADET, HÜKÜM KOYUCUDUR.”

& DESENE BU İLKELERDEN HAREKE-
TLE, KİMİ YASA KOYARKEN ÖRFÜ 
YANİ ORTAK AKLI ESAS ALMIŞTIR, 
KİMİ DE NASLARDAKİ ÖRF ÜZERİNE 
BİNA KILINAN ŞER’İ HÜKÜMLERDE 
KALMIŞTIR.

& HANİ EBU YUSUF ‘BİR NASS, ÖRF 
ÜZERİNE BİNA KILINMIŞSA; O 
ÖRFÜN DEĞİŞMESİYLE O NASSIN 
HÜKMÜ DE DEĞİŞİR’ BUYURMUŞ-
TUR.

& DESENE ÖRF VE ADETLER, 
MÜSLÜMANLARIN YASAL DÜZEN-
LEMELERLE, DÜNYAYA HAKİM 
OLACAKLARI ADİL BİR DÜZEN 

KURACAKLARI “KIZILELMA” VEYA 
“GÖKKUŞAĞI” GİBİDİR?
& Örf ve âdetler,  toplumun teâmül 
haline getirdiği gelenekler ile itiyat haline 
getirdiği söz yahut fiil olarak üzerinde 
yürüdüğü sosyal normlardır.

& Fâkihlerce  örf ve âdet, aynı anlamda 
kullanılmıştır.

& Sosyal normlar, hukuk normunun 
temelini teşkil edebilir.

& Nitekim Kur’ân örfü hukuk kaynağı 
olarak benimsemiştir.

& “Örf ile hükmet” ( Âraf 7/199) ayeti bu 
konuda  temel ilke kabul edilir.

& Örfün,  sosyal bir norm olduğu, huku-
kun da sosyal hayatın bir formu olduğu 
dikkate alınırsa örf ile hukuk arasında 
derin bir ilişkinin bulunduğu görülür.

& Örfün bir sosyal norm niteliği taşıması 
itibariyle örflerden  teâmül hukuku (pra-
tikteki hukuk)  meydana gelebilir.

& Temel kaynakların hukukî düzenle-
melerinde, sosyal realitenin ve insanların 
alışkanlıklarının göz ardı edilmediği, 
köklü değişikliklerde  tedricilik meto-
dunun uygulandığı, kendi ilkelerine ters 
düşmeyen örfî kurum  ve  kuralların ise 
korunduğu görülür.

& Klasik İslâmî kaynaklara baktığımızda, 
sahabe ve fukahânın kararlarında örfün 
büyük etkisi vardır.

& Eldeki tarihi bilgilere göre sahabe 
döneminde İslâm’dan önce geçerli olan 
birçok sosyal  örf ve âdetleri devam et-
tirmekle kalmamış, bazı  faydalı  yabancı  
âdetleri de benimseyerek uygulamışlardır.

& Bizzat Peygamber (sav) vahyin mesajı-
na ve ruhuna aykırı düşmeyen bazı İslâm 
öncesi âdetlerin geçerliliğini tanımış  old-
uğundan bu, onlara göre son derece tabii 
bir uygulamaydı.

Devamı simgedergi.com'da...
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ZAFER 
ALTINKESER

Yazar

YILBAŞI ya da NOEL (CHRİSTMAS)
Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğu-
munun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca 
Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu 
olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren 
Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutla-
nan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi 
etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlan-
maya başlanmıştır. Bu seküler Noel versiyonunda 
mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. 
Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu 
tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde ku-
tlamalar 24 Aralık'ta Noel Arifesiyle başlar ve 25 
Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi 
gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takvi-
minde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak 
kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı 
ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle 
birleştirilir.
YILBAŞI: Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 
Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. 
Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık önce-
si Roma da, Ocak ayının da adının verildiği geçit 
ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristi-
yan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, 
hâlen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın 
Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle 
kutlanır. Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Mila-
di takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en 
ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla 
girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle 
kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında 
yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve 
ailesini araması yer alır.
MEZOPOTAMYA DA YENİ YIL: İlk kez M.Ö. 
2000 yılında Mart ortasında İlkbahar Ekinoksu 
zamanında kutladı. Erken Roma takvimi, 1 Mart'ı 
yılın ilk günü olarak belirledi.
NOEL NEDİR: Noel sözcüğünün kökeni Latince 
Natalis (doğum) kelimesidir. Türkçe’ye Fransızca 
Noël sözcüğünden geçmiştir.
Noel; Hristiyanlık'ta İsa'nın doğum günü olarak 
kutlanılır. İsa (M.Ö. 4 – M.S. 30-33), Hristiyanlık-
taki temel figürdür.
CHRİSTMAS NEDİR: Günümüzde başta İngilizce 
konuşan coğrafya olmak üzere bazı Batılı ülkel-
erde Noel anlamında kullanılan Christmas ve ben-
zeri diğer kelimeler ise Yunanca Khristos (Mesih) 
ve avam Latincesindeki messa (Efkaristiya ayini) 
kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Messa 
sözcüğünün kökeni ise yine Latince "missa" (yol-
lama, gönderme) sözcüğüdür. 
WEİHNACHTEN: Almanca da Noel anlamında 
kullanılan Weihnachten sözcüğü "kutsal geceler" 
anlamına gelir. 
YULE: Eski İngilizcede Noel anlamında kullanılan 
Yule sözcüğü muhtemelen Nors dili kökenli jōl 

sözcüğünden gelir. jōl, Paganların 12 gün boyunca 
kutladığı kış gün dönümü bayramıydı. Hristiyanlık 
yayılınca Noel anlamında kullanılmaya başlandı. 
NOEL AĞACI: Noel şenlikleri sırasında ışık ve 
süslerle donatılan çam ağacına Noel ağacı denir. 
Günümüzde Noel ağacının Pagan geleneklerinden 
gelen bir ritüel olduğu bilinmektedir.
NOEL BABA: Noel gecesi çocuklara hediye 
bıraktığına inanılan efsanevi kişidir. Kökeni, 
Antalya'nın Demre (eski adı Myra) ilçesinde 4. 
yüzyılda yaşamış  bir Hristiyan Azizi olan Pisko-
pos Nikola'ya dayanır. 
WİNTERVAL: Yeni yıla yaklaşırken ve yeni yılda 
kutlanılan tüm kış festivallerini kastetmek için 
kullanılan bir sözcüktür. İngilizce winter (kış) ve 
festival kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. 
Winterval sözcüğü, yılbaşı, Hristiyan Noel, Yahu-
di Hanuka, Neopagan Yule ve Kızılderili Kwanzaa 
kutlamaları gibi farklı din ve kültürlerde kutlanan 
tüm kış festivallerini bir bütün olarak tanımlamak 
için kullanılmaktadır.
ADVENT: (Latince: "varış"), Hristiyanlıkta İsa'nın 
doğumuna ve dolayısıyla Noel'e kadar günlerin 
geri sayıldığı kısa dönem. Katoliklik ve Protestan-
lıkta 30 Kasım'a en yakın pazar günü (27 Kasım - 3 
Aralık) başlayan ve Noel arifesine kadar süren dört 
haftadır. Ortodokslukta ise 27 Kasım ile 7 Ocak ar-
asındaki 40 günlük dönemdir.
EPİFANİ: Aşağıdaki anlamlara gelir. 
• Epifani (bayram) yeni doğan İsa'nın Üç 
Müneccim tarafından ziyaretini kutlayan bir Hris-
tiyan bayramı,
• Epifani (duygu) aniden bir şeyin özünü 
anlama veya anlamını bulma duygusu.
İNANNA (İŞTAR): Aşk, güzellik, seks, savaş, adalet 
ve siyasi güçle ilişkilendirilen antik Mezopotamya 
tanrıçasıdır. Sümerlerde kendisine "İnanna" adıyla 
ibadet edilirken daha sonraki dönemlerde Akad, 
Babil ve Asurlular tarafından İştar (Dištar) olar-
ak tanımlanmış ve "Cennetin Kraliçesi" olarak 
anılmıştır. Ana tapınma merkezi Uruk'taki Eanna 
Tapınağı'dır ve buranın koruyucu tanrıçası kabul 
edilmiştir. Venüs gezegeniyle ilişkilendirilmiş ve 
aslan ile sekiz köşeli yıldız, en belirgin sembolü 
olmuştur.
NARDUGAN: Her yıl 21 Aralık'ta Türkler arasın-
da kutlanan bir bayramdır. Roma'da Satürnalya, 
Antik Yunan da ise Dionysos Şenlikleri adıyla ku-
tlanmaktadır. Satürnalya ve Yule ile birlikte Avru-
pa, Orta Asya ve Sibirya pagan topluluklarındaki 
kış gün dönümü festivallerinin bir halkası kabul 
edilir.
Devamı simgedergi.com'da...
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Doğal gazda ocak tarifesi belirlendi

Doğal gazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik 
üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin 
(BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayı-
na ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüket-
icileri için gaz dağıtım şirketlerine 
ocakta uygulayacağı satış fiyatı sa-
bit kalarak 1000 metreküp doğal gaz 
için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 

1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 
7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 
bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 
1000 metreküp doğal gazın fiyatı 
yüzde 12,73 düşüşle 18 bin lira olar-
ak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hes-
aplanıyor.

EKONOMİ
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BES'te yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden 
yıllarda devlet katkısı alabilme imkanı getirildi

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'nin 5'inci müker-
rer sayısında yayımlandı. Buna göre, yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda 

devlet katkısı alabilme imkanı getirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin 
(BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayı-
na ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüket-
icileri için gaz dağıtım şirketlerine 
ocakta uygulayacağı satış fiyatı sa-
bit kalarak 1000 metreküp doğal gaz 
için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 

1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 
7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 
bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 
1000 metreküp doğal gazın fiyatı 
yüzde 12,73 düşüşle 18 bin lira olar-
ak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hes-
aplanıyor.

EKONOMİ



SİMGE DERGİ 36

Demokrasi tüm insanlara eşit davranıl-
masını amaçlar. Bazı insanların hayat-
larının doğa gereği diğerlerinden daha 
değerli olduğu şeklindeki aristokrat 
görüşe saldıran hukuk teorisyeni “ her-
kes bir sayılmalıdır, kimse birden fazla 
sayılmamalıdır. Eşitlik prensibi sadece 
hükümet politikaları ile insanların ih-
tiyaçlarının karşılanmasını değil, aynı 
zamanda görüşlerinin de eşit sayıl-
masını gerektirir. Demokrasinin eleştir-
menleri, insan kalabalıklarının kamu 
politikalarının belirlenmesinde rol ala-
bilmek için çok cahil, çok eğitimsiz ve 
çok dar görüşlü oldukları gerekçeleri 
ile demokrasiye karşı olmuşlardır. Buna 
demokratların cevabı şudur. İnsanlar 
demokrasiyi anlamak için tabiki bilgiye 
ve bu bilgiyi kullanacak zamana ihtiyaç 
duyacaklardır; insanlar ancak sorum-
luluk gerektiren durumlarda sorumlu 
hareket etmeye yeteneklidirler. Tüm 
yetişkinler, kendi kişisel hayatlarının 
yönlendirmesinde sorumluluk alma-
larını beklediğimiz gibi, kendi toplum-
larının hayatını etkileyen kararların 
alınmasında söz sahibi olmaya da ehli-
yetlidirler.
Demokratik hükümetin sıradan insan-
ların ihtiyaçlarını diğer hükümet tipler-
inden daha fazla karşılama ihtimali söz-
konusudur.
Politikanın yönü hakkında insanlar ne 
kadar söz sahibi ise politika o denli in-
sanların endişe ve taleplerini yansıta-
caktır. Eski Atinalıların bir özdeyişinde 
belirttiği gibi, “ ayakkabıyı ayakkabı 
tamircisi yapar ancak onun nereden 
vurduğunu sadece giyen söyleyebilir. “ 
Hükümet politikalarının pratikteki et-
kilerini yaşayanlar sıradan insanlardır, 
eğer aşağıdan tutarlı, etkin baskı ve 
etki kanalları varsa hükümet politikal-
arı halkın tecrübelerini yansıtır. Kamu 
makamları ne kadar iyi niyetli olursa 
olsun eğer onlar halkın etkilemesine 

ve denetimine karşı bağışık iseler on-
ların politikaları insanların ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzak olduğu gibi sadece 
kendilerine hizmet edici ve yozlaşmış 
olacaktır.
Demokrasi açık tartışmaya, ikna ve 
uzlaşmaya dayanır.
Bizde maşallah hiç biri yok ne açık 
konuşabiliyor, ne de tartışabiliyoruz. 
Sözü emeklilerimize getirmek isti-
yorum. 30 yılını çalışarak devlete 
emanet para vererek yaşlılığında o 
emanet parası ile geçimini sağlamak 
ve bu ülkede yaşıyorsa bu ülkenin so-
runlarına çözüm bulmak ve tüm plat-
formlarda temsil edilebilme haklarının 
olması gibi haklar demokrasinin onlara 
öngörüsüdür. Kimsenin lütfu değildir. 
Maalesef ülkemizde Emekli dediğiniz 
zaman işi bitmiş bir işe yaramaz ver 
eline üç beş kuruş kahvelerde parklarda 
ömrünü tamamlasın gözüyle bakılıyor. 
Oysa o kahvelere parklara ittiğimiz in-
sanlar yıllarca bu ülkeye hizmet vermiş 
katma değer üretmiş analarınız, ba-
balarınız dır. Onların tecrübeleri ve do-
nanımlarından istifade etmek gerekmez 
mi? 13 milyon emeklisi olan bir ülkede 
emekliyi yok saymak ona asgari ücretin 
de altında bir ücret hakkı görmek hangi 
evladın vicdanını rahatlatır?
Geçmişine bakmayanlar gelecekler-
ini tayin edemezler. Emekli 4.500 lira 
maaşla ne yapabilir soruyorum. Emekli 
dernekleri de ne yazıkki siyasi parti tem-
silcilikleri gibi işlevlerini sürdürüyor. 
Üyelerinin menfaatlerin kollama adına 
hiç bir etkin hareketleri yok. Aklımızı 
başımıza alıp emekliye sadaka verir gibi 
bakmadan onun size emanet verdiğini 
kendisine iade edin lütfen.
Tüm emekliler bir platform altında 
birleşebilirse haklarını da söke söke al-
masını bilir.

BAKIŞ AÇISI

EMEKLİLER...

İsmail AYDIN
Yazar
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AYDIN 
ALTINKESER

Yazar

Füzyon Teknolojisinde Bir Dönüm Noktası
Füzyon Teknolojisinde Bir Dönüm Noktası
Füzyon gücü, nükleer füzyon reaksiyonlarından elde edilen ısıyı kullanarak elektrik üretecek 
önerilen bir güç üretimi şeklidir. Füzyon işleminde, daha hafif iki atom çekirdeği birleşerek daha 
ağır bir çekirdek oluşturur ve enerji açığa çıkar. Bu enerjiyi kullanmak için tasarlanmış cihazlar 
füzyon reaktörleri olarak bilinir. 
Füzyon işlemleri, füzyonun meydana gelebileceği bir plazma oluşturmak için yakıt ve yeterli sı-
caklık, basınç ve hapsetme süresine sahip kapalı bir ortam gerektirir. Güç üreten bir sistemle 
sonuçlanan bu rakamların kombinasyonu, Lawson kriteri olarak bilinir. Yıldızlarda en yaygın 
yakıt hidrojendir ve yerçekimi, füzyon enerjisi üretimi için gerekli koşullara ulaşan son derece 
uzun hapsetme süreleri sağlar. Önerilen füzyon reaktörleri, genellikle döteryum ve trityum (ve 
özellikle ikisinin bir karışımı) gibi protiumdan (en yaygın hidrojen izotopu) daha kolay reaksi-
yona giren ağır hidrojen izotopları kullanır ve bunların Lawson kriter gereksinimlerine daha az 
aşırı koşullarla ulaşmalarına izin verir.  Çoğu tasarım, yakıtlarını yaklaşık 100 milyon dereceye 
kadar ısıtmayı amaçlar, bu da başarılı bir tasarım üretmede büyük bir zorluk teşkil eder.

birçok yaygın malzemeyi zamanla bozan nötronları yönet-
mektir.
Fotograf 1 : Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın 
Ulusal Ateşleme Tesisinde 5 Aralık 2022'de tutuşturmak için 
kullanılan kriyojenik hedef türünü barındıran hohlraum. 
(https://www.llnl.gov/sites/www/files/2022-12/hohlraum_0.
jpg)
Füzyon araştırmacıları çeşitli hapsetme kavramlarını 
araştırdılar. İlk vurgu üç ana sistem üzerindeydi: z-pinch, 
stellaratör (kontrollü bir nükleer füzyon reaksiyonunu 
sürdürmek için sıcak plazmayı manyetik alanlarla sınır-
landırmak için kullanılan bir cihazdır) ve manyetik ayna. 
Mevcut lider tasarımlar, lazerle tokamak (plazmayı hap-
setmek için toroidal manyetik alan üreten bir makinedir) 
ve atalet hapsi füzyonudur (ICF). Her iki tasarım da, özel-
likle Fransa'daki ITER tokamak  ve Amerika Birleşik Dev-
letleri'ndeki Ulusal Ateşleme Tesisi (NIF) lazeri olmak üzere 
çok büyük ölçeklerde araştırılmaktadır. Araştırmacılar ay-
rıca daha ucuz yaklaşımlar sunabilecek diğer tasarımları da 
inceliyorlar. Bu alternatifler arasında, manyetize edilmiş he-
def füzyonu ve atalet elektrostatik hapsetmeye ve stellaratör 
yeni varyasyonlarına artan bir ilgi vardır.

Fotograf 2: Füzyon ateşlemesi oluşturmak için Ulusal At-
eşleme Tesisi'nin lazer enerjisi hohlraum içinde X-ışınlarına 
dönüştürülür ve daha sonra bir yakıt kapsülü patlayana ka-
dar sıkıştırılarak yüksek sıcaklıkta, yüksek basınçlı bir plaz-
ma oluşturulur.(https://www.llnl.gov/sites/www/files/2022-
12/X-rays.jpg)
ABD Enerji Bakanlığı (DOE) ve  Ulusal Nükleer Güvenlik 
İdaresi (NNSA) 13 Aralık 2022, Lawrence Livermore Ulusal 
Laboratuvarı'nda (LLNL) füzyon ateşlemesinin başarısını 
duyurdu. 5 Aralık'ta Lawrence Livermore Ulusal Laboratu-
varı'nın Ulusal Ateşleme Tesisinden (NIF) bir ekip, tarihteki 
ilk kontrollü füzyon deneyini gerçekleştirdi. Ulusal At-
eşleme Tesisi’nin Silah Fiziği ve Tasarım Program Direktörü 
Mark Herrmann, Ulusal Ateşleme Tesisindeki bilim adam-
larının her zaman yaptıkları gibi bir atışı gerçekleştirdikler-
ini ve tesisin 192 güçlü lazerini daha ağır hidrojen izotopları 
olan BB boyutunda bir döteryum ve trityum (DT) hedefine 
ateşlediklerini söyledi. Lawrence Livermore Ulusal Labo-
ratuvarı'nın deneyi, hedefe 2,05 megajoule (MJ) enerji ver-
erek füzyon eşiğini aştı ve 3,15 MJ füzyon enerjisi çıkışıyla 
sonuçlandı. İlk kez atalet füzyon enerjisi (IFE) için net bir 
enerji kazancı elde ettiğini bildirdi.

Kaynaklar:   1. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ( https://www.llnl.gov/news/national-ignition-facility-achieves-fu-
sion-ignition)

  2. Fusion power https://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_power
        3. https://www.sciencedaily.com/releases/2022/12/221213102033.htm
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KÜLTÜR

Cezayir'in Tilimsan kentindeki müze, ziyaretçilerini bölge tarihinde 
"yolculuğa çıkartıyor"

Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı tarafından 2012’de 
açılan müzede, tarihi yapıların minyatürlerinin yanı 
sıra bölgede hakimiyet kurmuş devletlerden kalan eser-
lere ev sahipliği yapıyor.

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce turistin ziyaret et-
tiği müze, Endülüs mimarisinin Cezayir’deki önemli 
esintilerini barındıran eserlerin minyatürleriyle dikka-
ti Müze, Osmanlının Cezayir hakimiyeti döneminden 
kalan eserlere de ev sahipliği yapıyor
Adeta bölge tarihine ışık tutan müzede, burada hüküm 
süren Roma İmparatorluğu, Muvahhidler, Murabıtlar 
ve Osmanlı döneminden kalan eseler de var.

Müzede çok sayıda Osmanlı mimarisine özgü duvar 
işlemeleri, farklı dönemlere ait Osmanlı altın ve gümüş 
sikkeleri bulunuyor. çekiyor. Müzenin bulunduğu bi-
nanın tarihi özelliği bulunduğunu da aktaran Yasin, 
“Bu bina, Fransa’nın Tilimsan’ı kontrol ettiği dönem-
de Et-Taşfin Medresesi olarak biliniyordu. O zamanlar 
civardan gelen öğrencilerin İslami eğitim medresesi... 

1875’te Fransızlar tarafından yıkılarak yerine bir idare 
binası yapılıyor ve kullanılıyor. Cezayir’in istiklalin-
den sonra uzun dönem atıl şekilde kalan bina, Cezayir 
Kültür ve Sanat Bakanlığı tarafından restore ediliyor ve 
2012 yılında minyatür müze haline getiriliyor.” dedi.

Müzede, Endülüs İslam uygarlığının Kuzey Afrika’ya 
ruhunu taşıdığı sanatsal yapılar olarak değerlendir-
ilen Meşur Mescidi, Sidi Ebi Medyen Külliyesi, Büyük 
Cami, Meşur Kasrı ve Tilimsan Kalesi'nin minyatürleri 
sergileniyor. Cezayir’in Fransa’ya karşı bağımsızlık mü-
cadelesini anlatan fotoğraf sergisi
Müzenin özel bir bölümünde ise Cezayir’in Fransa 
sömürgesine karşı direniş mücadelesini anlatan fotoğraf 
sergisi yer alıyor.

AA muhabirine konuşan müze görevlilerinden Fethi 
Yasin, Cezayir’in Fransa karşısındaki mücadelesini 
anlatan serginin ülkesinin zorlu kurtuluş dönemini 
ve sömürgeciliğin Cezayir’deki kanlı tarihini anlatan 
önemli bir bölümü olduğunu söyledi.

Cezayir’in Tilimsan kentindeki “Ulusal Sanat ve Tarih Müzesi”, ziyaretçilerini bölgede hüküm 
sürmüş medeniyetlerin tarihine yolculuğa çıkartıyor.
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Engelle yaşam olgusunun insanlığın 
tarihi kadar eski olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Tüm
toplumlarda fiziksel ve ruhsal 
açıdan çeşitli problemlere sahip bi-
reyler görülebilmektedir.
Birleşmiş Milletler dünya nüfus tah-
minleri raporuna göre insanların 
%15’ nin bir tür engelle
yaşamaktadır. Türkiye İstatistik Ku-
rumu’nun verilerine göre ise ülkem-
izde 2.511.950 engelli
birey bulunmaktadır.
Engelli bireylerin kendi yaşam alan-
larında sahip oldukları sorunların 
yanı sıra toplum
tarafından da birçok sıkıntı yaşama-
ya maruz bırakıldığını elbette bili-
yoruz. Yaşadığı topluma
ve çevreye saygı duymayan insan-
ların herhangi bir engelle hayatını 
sürdürmek zorunda kalan
bireylere karşı anlayışlı olmasını 
zaten bekleyemeyiz. Ancak burada 
engelli bireylerin
kendilerine anlayış duyulmasına 
muhtaç olduğu yanılgısına kapıl-
mamak gerekiyor. Kişilerin
temel hak ve hürriyetlerine karşı 
saygı duymak ve bunu yaşatmak biz 
insanların asli vazifesidir.
Gel gelelim söz konusu engelli bi-
reyler olunca hak ve hürriyetler rafa 
kaldırılıyor. Bizler için
küçük ama onlar için büyük bir so-
runa örnek vermek gerekirse, Anka-
ra’da görme engelliler
için tasarlanıp, hayata geçirilen 
“Hissedilen Yollar”ın diğer insanlar 
tarafından meşgul
edilmesidir. Bu sebeple görme 
engelliler yollarını bulamıyor ve 

kayboluyorlar. Bir engelle
yaşamak durumunda kalan bu özel 
bireyler aynı zamanda diğer insan-
ların kendileri için
oluşturduğu engeller aşmak zorun-
da bırakılıyorlar. Burada en hassas 
nokta ise toplumun
farkındalık konusunda bu tarz du-
rumlara karşı son derece uzak ol-
masıdır. Onlar için tahsis
edilen koltuklara oturmamak, gün-
delik hayatlarını kolaylaştırmak için 
tasarlanan cihazlara
zarar vermemek ve yapılan ekin-
liklere karşı saygılı olmak diğer in-
sanların inisiyatifine
bırakılmamalıdır. Engelli bireyleri 
toplumda aşağı çeken ve yaşamak-
tan alıkoyan her durum
tespit edilip bu durumlar ortadan 
kaldırılmalıdır.
Gelişmiş bir toplumdan bahsedebil-
mek için engelli bireylerin o toplum-
da yaşam
standartlarına bakmak gerekiyor. 
Engelli bireylerin gündelik hayat-
larında yaşadıkları sorunlar
üzerinde iyileştirilmeye gidilmesi 
var olan toplumu daha güçlü kıl-
maktadır. Zira bir toplumun
gelişmiş düzeyi doğrudan bununla 
ilintilidir. Unutulmamalıdır ki, bir 
toplumda engeller
kaldırıldığında bundan sadece 
dezavantajlı gruplar değil tüm bir 
toplum fayda sağlayacaktır. 

ENGELLİ YAŞAM GERÇEĞİ

Aslıhan DEMİR
Yazar
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PATRON KİM 

Dünya 2022 yılını paranın patronun 
kim olduğunu öğrenmeye çalışarak 
geçirdi. Para ekonomisini yöneten 
güçler arasında mücadele oyuncu-
ların bazen kriminal sonuçlarla yü-
zleşmesine kadar geldi. Gelişmiş 
ülkelerin merkez bankalarını yönet-
en ulusal para birimlerini basan 
bankacılık sistemini kontrol eden 
aileler,karşılarına çıkartılan Coin 
dijital para birimlerini büyük bir 
ustalıkla manipüle etmeye başladı. 
Dijital para birimleri aslında 
dolar ekonomisini çökertmek için 
yola çıksalar da insanların yaşam 
alışkanlığı olan gerçek para birimin-
den kolay kolay kopamayacaklarını 
acı sonuçlarla tecrübe etti ve ediyor. 
Dolar aslında bir para biriminden 
çok alınıp satılan değerli kâğıt olar-
ak asırlarıdır kullanılan ekonomik 
bir emtia. Sistemi kuran aileler yüz 
yılların getirdiği tecrübeye sahip. 
Halen dünyanın en güçlü ülkesinin 
para birimi dolar. Bu aileler doların 
basım maliyeti nedeni ile üzerinde 
yazan rakamdan daha fazla değer-
lenmesini engellemek için çok uzun 
zaman önce kredi kartını devreye 
soktular. Böylece hem gereğinden 
fazla para kâğıdı kullanmanın hem 
de fiziki olarak taşıma maliyetinden 
kurtuldular. Kullanılan kâğıt paranın 
eskimesi ve yerine yenisinin basımı 
da ayrı bir maliyet, oysa kredi kart-
ları ortalama 5 yıllık son kullanım 
sürelerine tabi. Doların asıl değeri 
üretilen malların satışının ekono-
mik gücü ile doğrudan bağlantılıdır. 
Savaş ekonomisi, ilaç sanayi,te-
knoloji sektörünün gelişimini 
destekler bu üçlü ölümcül şekilde 
birbirine bağlıdır. Silah sanayi ih-
tiyaçlarına göre gelişen teknolojil-
er günlük hayatta farklı emtialar la 
kullanıma girer, bir silahın insan 
üzerinde yarattığı zarar ilaç san-
ayi ürünü olarak yüzlerce kat daha 
değerli bir ürün olarak karşımıza 
çıkar. Tüm bunların devasa fi-
nansmanı için kullanılan dolar ana 
değerdir. Bu üçlüye sahip olan ülke 
satışlardan elde ettiği kazancı yine 

doları kontrol eden ailelerin bankal-
arında parayı tutar sonuçta üretilen 
dolar kat be kat geri dönmüş olarak 
bu ailelerin emanetine geçmiş olur. 
Ailelerin kontrolünde olan bank-
acılık adı verilen sistem bu üçlü 
grubu finanse ederek ayrıca bir ka-
zanç sağlar. Ortaya çıkan sonuca 
göre doların sahiplerinin ihtiyacı, 
dünyanın bir yerlerde savaşması ve 
paraya geresinim duyması. Ortaya 
çıkan dijital parayı yok etmek yü-
zlerce yıllık tecrübeye sahip dolar 
aileleri açısından çeyrek asırlık 
geçmişi olan dijital coini insanların 
aç gözlülüğünü kullanarak alt etme-
leri gayet doğal ve kolay bir iştir. 
Pamuk ipliğine bağlı dijital para 
sistemi oyuncuları birçok insanın 
felaketine sebep olmakla kalmıyor 
aynı zamanda kendileri de kriminal 
kayıtlar da yerini alıyor. Açıkçası 
dolar aileleri kendileri uzmanlaş-
madan kontrolü ele almadan dijital 
paranın özgürleşmesine izin ver-
meyecekleridir. İnsanların lüks mer-
akı ve aç gözlülüğü her şekilde dolar 
ailelerinin kurduğu oyunun baş ak-
törüdür. Onlar ne zaman ister dijital 
para o zaman özgürleşir. Ülkemizde 
bu sisteme daha fazla kurban ver-
meden gerekli kontrol kanunlarının 
acilen düzenlenmesi ulusal ekono-
mimizin sağlığı açısından elzemdir. 
Ekonomik sıkıntılar halkımızın köşe 
dönücü zihniyeti ile birleşince sonu 
felaketle biten haberler ülkemizin 
gündemi olmaya devam eder. 2022 
yılı arkasında birçok kötü ekonomik 
anı bırakarak gidiyor. Umalım ki 
2023 telafi yılı olsun

Armağan DÜZGİT
Yazar
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BEKİR ÖZER
Yazar

Ne dünya.
Ne hayat.
Ne yaşam böyle olmamalı!..

Çünkü en değerli kavram 
adalettir. Adaletin olmadığı 
ülkede yaşam kaynağı 
ekonominin de var olması 
mümkün değil.

Ekrem İmamoğlu...

İstanbul Büyükşehir Belediye 
başkanlığını 13 bin o farkla 
kazandı, boş bir bahaneyle 
seçim iptal edilip yeniden 
tekrarlanan seçimle bu kez 806 
bin oy fark attı.

Halk...
Halkın gücüydü bu...

Bu kez seçim yaklaşınca 
İmamoğlu’nun gençlik 
ve başarılı çalışmalarına 
dayanılmayıp, muhtemelen 
Cumhurbaşkanlığı adaylığından 
alıkonulmak için kendisine sarf 
edilen (ahmak) sözüne karşı 
aynı şekilde cevap verince 
mahkemece cezaya çarptırıldı.
 
Siyasi karar olduğu açıklanan 
(daha önce bu haksızlık sayın 
Erdoğan’a da yapılmıştı) bu 
karara karşı tüm demokratik 
dünya ülkeleri tepki gösterdi...

Ülkemiz böyle olmamalı... Belki 
biraz güleceksiniz ama gülün.

Çünkü...

Parasız kalmış gariban gibi 
boynumu büktüm. 
Sevdiğinden ayrılmış gibi 
melül melül baktım.

Nasıl bakmayayım... 

Bu karar sadece Ekrem 
İmamoğlu’na karşı verilmiş bir 
karar değil ve halkın iradesine 
karşı verilen kararlar için 
toplumsal infiale dikkat etmek 
lazım.

İstanbul Saraçhanede toplanan 
on binler ve Türkiye’nin dört bir 
yanında milyonlarca vatandaşın 
yüreği bir umuttur.  

Bu umut, Halkın dahil 
olmadığı hiçbir şeyin geçerli 
olamayacağını gösterdi... 

Dikkat edilmeli...

İstanbul Adalet Sarayı önünde 
toplanan tarikat-cemaat-zırcahil 
topluluğu 6 yaşında evlendirilen 
kızın babası ve ayrıldığı kocasını 
savundu, “tık” yok!

Kadın.
Kadına şiddet.
İstanbul sözleşmesi... 

Kadınlar omuzlarda taşınmalı 
ve ülke olarak ne Suudi 
Arabistan ne Katar ne İran gibi 
olmamalıyız.

Hiçbir canlının varlığı sonsuza 
kadar devam etmez, yaptığı 
yanlış yanına kâr kalmaz, korku 
içinde yaşar...

Hava bulutlu.
Dağlar dumanlı.

Korku dağları sardı... 

KORKU..
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DEVLET OLMAK
2000 li yıllara damga vuran AKP iktidarı 
günahı ve sevabı ile bir yılı daha geri 
bırakıyor. Siyasi
tarihimizde gelip geçen tüm hükümetler 
şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti için doğru 
olduğuna inandıkları şekilde yönetmeye 
çalıştı. Fakat hükümet olmakla devlet ol-
mak arasındaki fark ilk defa AKP iktidarın-
da netleşmeye başladı. Devlet olmak yeri 
geldiğinde uluslararası arenada HAYIR 
diye bilme gücünü göstermektir. Güçlü ya-
bancı devletler karşısında günü kurtarmak 
yerine geleceği şekillendirebilme gücünü 
kendinde görmektir devlet olmak. Ulusal 
menfaatleri boyun eğerek korumak yerine 
o gün zarar gibi gözükse de gelecekte fay-
dalı olacağını bilerek arkasını dönerek git-
mektir devlet olmak.
Tüm dünyanın şehir efsaneleri olarak 
konuştuğu süper devletlerin aslında pek de 
süper olmadıkları
bir salgın hastalıkta nasıl çaresiz 
kaldıklarını, ekonomilerinin aslında ne ka-
dar zayıf sömürgecilik
yıllarından kalan değerlere dayandığını 
gördük. Hiç de öyle uzaydan bizim ne 
yaptığımızı gözleyecek güçte olmadıklarını 
izledik Ukrayna savaşında. Güçlü gözüken 
devletlerin ordularının aslında insan unsu-
ru açısından nasıl zayıf olduklarına şahit 
olduk.
Savaş güçlerinin sadece teknolojik füzelere 
dayalı olduğu, insanlardan oluşan ordu-
ların yaşamın
getirdiği modernlik le etik olarak nasıl 
çöktüğünü izledik. Doğal gaz sistemi 
ekonomilerin göründüğü kadar sağlam te-
melli olmadığını ispatladı. Artık hiçbir şey 
kalın ekonomi kitaplarının sayfalarında 
yazdığı gibi değil. Beğenseniz de beğen-
mesiniz de Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu 
yıllar öncesinden ilk fark eden lider. Politi-
kaları hiçbir kitabın sayfasında yer almıyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyanın 
gözü önünde her şeyi yeni baştan yazıyor.
Artık kimseye aldırmadan devlet olmanın 
gerekliliği olarak yeri geldiğinde evet yeri 
geldiğinde hayır diyebilen bir Türkiye 
Cumhuriyeti var. Sonuçlarından korkarak 
değil gelişen ve değişen şartlara göreka-

rar verip yürüyen bir Türkiye var. Türkiye 
Cumhuriyeti yadsınamaz bir şekilde artık 
dünyaya yeni dünya düzeni içinde yeni bir 
Türkiye var diyebiliyor. Tüm dünya dev-
letlerinin ağır yaşam krizleri ileboğuştuğu 
bir çağdayız. Hiçbir şeyin eski gibi olamay-
acağı bir sürece girildi. Devletler toplum-
lar yeniden şekilleniyor. Tatbiki ülkemizin 
iç yapısı bundan payını alıyor ve alacakta. 
Üretim sanayi son 10 yılda kendi başına 
güçlü olacak şekilde yapılanmayı öğren-
di. Türk halkı dünya üzerinde çok nadir 
devletlerde olan dirayete pratikliğe akla ve 
zekaya sahip bir halk. Yıllarca baskı altın-
da kalmışlığın etkisi ile ürkek adımlar at-
ması çok doğal. Fakat artık özgüveni olan 
her yaştan insanın üretime kaldığı bir Türk 
toplumu var. Bizi yıllarca istediği gibi şekil-
lendiren batı bundan çok rahatsız olsa da 
çaresiz olarak gelişmemizi izliyor.
Yine söylemek gerek bu öz güven Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın sıra dışı kişiliğinden 
örnekleniyor. Kendi silahını üreten, iç ve 
dış ihanetlere rağmen güçlenen, iki süper 
devleti karşı karşıya getiren bir savaşta 
arabulucu rol üstlenen, bayındırlık alanın 
da hızla ilerleyen, etrafındaki denizlerde 
hakimiyet kurabilen bir Türkiye var artık. 
Savaşan devletlerin vatandaşlarının kendil-
erine yeni bir hayat kuracak kadar güvenip 
yerleştikleri bir Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti.
Günahı ile sevabı ile bu başarı Cumhur-
başkanı Erdoğan ve kendisine inanan 
yoldaşlarının. Bu arada muhalefet partiler-
ine düşen görev siyaset üretmekten çok fikir 
üreterek sistemi ve ülke menfaatine faydalı 
olacak şekilde iktidarı zorlamak. Çünkü 
bundan en çok Türk halkı fayda sağlar.
2023 yeni bir yıl Genç Türkiye Cumhuri-
yeti kuruluşunun 100.cü yılını kutlaya-
cak ülkemizin hak ettiği güçlü parlak nice 
yüzyıllara.

Sayim YAĞAN
Yazar
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Bu yazımda  Milli Emlak 
Genel Müdürlüğünün uygu-
laması dikkatimi çekmiştir.

HAZİNEYE AİT TARIM 
ARAZİLERİNİN SATIŞIN-
DA; BÜYÜK FIRSATI 
KAÇIRMAYIN.
 • Satış bedeli, rayiç bedelin 
yüzde 50’si olarak belirlen-
miştir.
 • Peşin ödemelerde ayrıca 
yüzde 20 indirim uygulan-
maktadır.
 • Satış bedelinin 6 yıla kadar 
faizsiz olarak taksitle öden-
ebilmesi imkanı bulunmak-
tadır:
 • İndirimli taksitlendirme 
seçeneği getirilmiştir. Buna 
göre, satış bedelinin en az 
yarısının peşin ödenmek ist-
enmesi halinde satış bede-
linden yüzde 10 oranında in-
dirim yapılarak, yarısı peşin 
alınacak, kalan yarısı için ise, 
taksitlendirmedeki süreler uy-
gulanmaktadır.

• Taşınmazların üzerindeki 
yapı ve tesislerden ayrıca be-
del alınmamaktadır.
 • Tamamen ve münhasıran 
bilfiil tarımsal amaçlı olarak 
kullanılan alanlar ile bu alan-
larda kalmak şartıyla tarımsal 
amaçlı yapılar ve sürekli 
ikamet edilen konutların bu-
lunduğu araziler de rayiç be-
delin yüzde 50’si üzerinden 
satılmaktadır.
 • Satış bedelinden, başvuru 
tarihi itibarıyla son 5 yıl için 
tahsil edilen ecrimisil ve kira 
bedelleri mahsup edilmekte-
dir.  
 Ancak bu nevi uygu-
lamaların belirli zaman içer-
isinde uygulanmasında,  Mad-
di yönden yeterli olmayan hak 
sahibinin sebepsiz fakirleşme-
ktedir.  Oysa bu uygulamaların 
geçici değil, Daimi şeklinde 
bir yasa olmasının vatandaşlar 
arasında eş imkânlar vermek 
demektir. 

Müh. Zafer DEMİR
Tapu Kadastro
E. Başmüfettişi 

Yazar
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KÜLTÜR - SANAT

İKSV 2022'de 800 bine yakın sanatsevere ulaştı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 2022 yılında 50. yaşını tüm seneye yayılan film gösterimleri, 
konserler, sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve farklı etkinliklerle kutladı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, mart ayında Salon 
İKSV konserleriyle başlayan etkinlikler, 41. İstanbul 
Film Festivali, 50. İstanbul Müzik Festivali, +1 Sunar: 
Gezgin Salon Festivali, 29. İstanbul Caz Festivali, Fil-
mekimi, 26. İstanbul Tiyatro Festivali ve İKSV Galaları 
ile devam etti.

İKSV 50. Yıl Özel Etkinlikleri kapsamında Zürih Bal-
esi'nin Anna Karenina gösterisi ile Nick Cave and The 
Bad Seeds konseri izleyicilerle buluştu.

Ayrıca, İKSV'nin koordinasyonunu üstlendiği Venedik 
Bienali Türkiye Pavyonu'nda Füsun Onur'un "Evvel 
zaman içinde…" başlıklı sergisi yer aldı.

Üç yıl aradan sonra sanatseverlerle buluşan 17. İstanbul 
Bienali'ndeki sergiler İstanbul'un 12 mekanında 9 haf-
ta ücretsiz ziyaret edildi. Kamusal alanda sergilenmek 

üzere Ayşe Erkmen tarafından üretilen eser siparişi 
"Haliç Haliç'te", Balat Akşemsettin Parkı'na yerleştiril-
di.

İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki 
10. raporu, "Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cin-
siyet" başlığıyla yayımlandı.

Aydın Gün Teşvik Ödülü, Talat Sait Halman Çeviri 
Ödülü ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik 
Ödülü ile güncel kültür-sanat üretimini destekleyen 
İKSV ayrıca 50. yılında, festivallerde yer alacak genç 
sanatçıların üretimlerine katkı sağlamak amacıyla bir 
kaynak geliştirme gecesi ve Christie’s işbirliğiyle Lon-
dra’da bir müzayede gerçekleştirdi.

İKSV etkinliklerine 2022'de 800 bine yakın izleyici 
katıldı.
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BİLİM-TEKNOLOJİ

Huawei Türkiye'nin yeni AR-GE merkezi Bakan Varank'ın 
katılımıyla açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 2022 yılında 50. yaşını tüm seneye yayılan film gösterimleri, 
konserler, sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve farklı etkinliklerle kutladı.

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, kısa süre önce 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay ve 
lisanslama süreçleri tamamlanan yeni AR-GE merkezi, 
ilk etapta 50 mühendis ve araştırmacıyla yola çıktı.

Huawei yöneticileri, 2023'te bu sayının 150'ye çıkarıl-
masının hedeflendiğini açıkladı. Huawei Türkiye An-
kara AR-GE Merkezi'nin ağırlıklı olarak yapay zeka 
projeleri ve yeni nesil kablosuz iletişim sistemlerine 
odaklanacağı bildirildi.

Açıklamada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank'ın ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara yer 
verildi.

Huawei'in uzun süredir Türkiye'de faaliyet gösteren 
bir teknoloji şirketi olarak AR-GE ve üretim çalışma-
ları gerçekleştirdiğini belirten Varank, kısa süre önce 
bakanlık tarafından tescillenen merkezle bu zincire bir 
yenisinin eklendiğini bildirdi.

Varank, Türkiye'de katma değerli üretimin gelişmesini 
istediklerini ve bunun yolunun AR-GE ve inovasyon-
dan geçtiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu.

"Global markaların ülkemizde teknoloji geliştirmesi bi-
zler için önemli ve değerli. Huawei ülkemizdeki AR-GE 
mühendisleriyle buna büyük katkı sağlıyor. Huawei'in 
bulut bilişim, yenilenebilir enerji, inverter ve yapay ze-
kaya yönelik üretim ve yatırımları, daha rekabetçi bir 
sektöre katkı sağlayacak. Kendilerini tebrik ediyoruz ve 
bu vesileyle diğer global markaları da ülkemizde daha 
fazla faaliyet göstermeye davet ediyoruz. Huawei'ye 
Türkiye’deki yatırımları ve ileriki dönemde yapacakları 
yenilenebilir enerji özelindeki çalışmalar için teşekkür 
ediyorum."

"2023'te İzmir'de de AR-GE merkezi açmayı hedefli-
yoruz"
Huawei Türkiye AR-GE Merkezi Direktörü Hüseyin 
Hai de 12 yılı aşkın süredir devam eden yatırımlarının 
ardından, bugün Türkiye'de ikinci AR-GE merkezini 
açmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Hai, "AR-GE merkezimiz kuruluşundan bu yana, Tür-
kiye bilişim ekosistemine 6 binden fazla yeni yetenek 
kazandırdı. 
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Üreten ve büyüyen Türkiye'yi 
hep birlikte var gücümüzle çalışarak inşa edeceğimize

inanıyoruz
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 

"Türkiye Yüzyılı'nda bilim ve teknolojiyle gelişen, üreten ve büyüyen Türkiye'yi hep birlikte var 
gücümüzle çalışarak inşa edeceğimize inanıyoruz." dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile TÜBİTAK 
Bilim Ödülleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafya tekrar bilimin ve 
teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır 
Prof. Dr. Mandal, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 
Avrupa Komisyonunun yayımladığı 2022 yılı Türki-
ye raporunun bilim ve araştırma faslında, Türkiye'nin 
bilim ve araştırma alanındaki hazırlıklarının çok il-
eri düzeyde olduğunun açıkça belirtildiğini aktarar-
ak, "Ufuk Avrupa Programı'nda bu başarımız artarak 
devam ediyor. '2053 Net Sıfır Emisyon Hedefimiz' 
doğrultusunda ülkemizin yeşil kalkınmasına yönelik 
ihtiyaçlarına cevap verecek çığır açıcı teknolojilerin 
yerli ve milli olarak geliştirilmesine katkı sunuyoruz. 
Bu amaçla özel sektörden, üniversitelerden ve kamu-
dan tüm paydaşların güçlerini birleştirdiği AR-GE ve 
yenilik işbirliklerini öncelikli olarak destekliyoruz." 

dedi. TÜBİTAK bünyesinde Konya'da Temiz Enerji, 
İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma En-
stitüsünü hayata geçirdiklerini anlatan Mandal, birlikte 
geliştirme odaklı iş modeliyle bilim insanlarının yet-
kinliklerini birleştirdiklerinde çözüm bulamayacakları 
hiçbir güçlük olmadığını vurguladı.

TÜBİTAK olarak 12 araştırma merkez ve enstitüsü ve 
5 bine yakın araştırmacıyla ülkenin ve insanlığın ihti-
yacı olan çözümleri üretmek için bugünün ve geleceğin 
kritik teknolojilerini geliştirmek amacıyla çalıştıklarını 
ifade eden Mandal, "Uzaydan savunmaya, yazılımdan 
sağlığa, enerjiden gıdaya, ulaştırmadan metrolojiye 
geniş bir yelpazede birlikte tasarlayıp, birlikte geliştiri-
yoruz. 2022'nin bilim olimpiyatlarında, proje ve TE-
KNOFEST yarışmalarında 100 binden fazla öğrencimi-
zle başarılı bir yılı geride bırakıyoruz." diye konuştu.
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Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul 
yapacağız

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 2022 yılında 50. yaşını tüm seneye yayılan film gösterimleri, 
konserler, sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve farklı etkinliklerle kutladı.

Bakan Özer, ATO Congresium'da MEB ile TÜBİTAK 
işbirliğinde düzenlenen "Lise Öğrencileri Ulu-
sal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması 
Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, etkinliğin her ay 
yapılacağını ve masrafları Bakanlık olarak üstlendikler-
ini, mümkün olduğu kadar bu programlara katılacağını 
söyledi.
TÜBİTAK'ın deneyiminden yararlanarak her ay 81 il-
den öğrenci temsilcilerinin Ankara'da ağırlanacağını 
bildiren Özer, gençlere, "Sizler akademik olarak becer-
ili, ülkesini seven, ülkesinin gelecekte çok daha güçlü 
olması için çabalayan gençlerimizsiniz. Sizlerle gurur 
duyuyoruz, sizlere güveniyoruz ve Bakanlık olarak 
da her türlü imkanımızı sizler için seferber etmekten 
büyük mutluluk duyuyoruz." ifadeleriyle seslendi. Özer, 
etkinliğin girişinde karşılaştığı öğrencilerle sohbetini 
aktarırken, "Biraz önce girişte öğrenci arkadaşlar vardı. 
İki arkadaş geldi, dediler ki 'Siz açılışta hastaydınız, size 
iyi baktılar mı? Size çorba yapalım, çay yapalım.' ded-
iler. Gerçekten büyük mutluluk duydum. Birbirinizle 
hemhal oldukça, birbirinizin dertleriyle dertlendikçe 

el ele verdikçe gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti bu zorlu coğrafyada bin yıl kaldığı gibi binlerce yıl 
da kalmaya devam edecektir. Gelecek yüzyıl, Türkiye 
Yüzyılı'dır, Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş 
olduğu Türkiye Yüzyılı'dır. İşte o Türkiye Yüzyılı'nın en 
itici gücü de eğitimdir." diye konuştu.

"Dilimizi bilmezsek kültürümüzü bilemeyiz"
Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan liderliğinde 
eğitimin tüm kademelerinde okullaşmaya ilişkin hiçbir 
sorun kalmadığını kaydeden Özer, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Artık kalite odaklı, okul temelli bir şekilde okul-
larımızı çok daha güçlü hale getireceğiz. Ama bir şeye 
de öncelik vereceğiz. Dil, tarih ve coğrafya bilincini hem 
öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz nezdinde çok 
daha güçlü hale getireceğiz. Çünkü dilimizi bilmezsek 
kültürümüzü bilemeyiz. Tarihimizi bilmezsek serüven-
imizi bilemeyiz. 
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Türk müziğine 647 beste kazandıran sanatçı: Alaeddin
Yavaşca

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, vefatının birinci yılın-
da yad ediliyor.

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, Kilis'te 1 Mart 
1926'da şair Yavaşcazade Sezai Efendi'nin torunu, Hacı 
Cemil Efendi ile Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver 
Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

Yavaşca, Kemaliye İlkokulunda eğitim hayatına başla-
yarak Kilis Ortaokulu'ndan mezun oldu. Konya Lise-
si'nde başladığı lise eğitimini 1945'te İstanbul Erkek 
Lisesi'nde birincilikle tamamladı. İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden 1951'de mezun olan sanatçı, vatani 
görevini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde yaptı.

Alaeddin Yavaşca, Haseki Hastanesi, Kasımpaşa Ask-
eri Deniz Hastanesi, Zeynep Kamil Doğumevi, Taksim 
İlk Yardım Hastanesi ve Şişli Etfal Hastanesi gibi birçok 
hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.

Keman dersi almaya başladığında 8 yaşındaydı
Yavaşca, Kilis'te henüz 8 yaşındayken Zihni Çelikalp'ten 
keman dersleri aldı.

Üniversite yıllarında Saadettin Kaynak, Münir Nured-
din Selçuk, Hüseyin Sadeddin Arel, Dede Süleyman 
Erguner, Hakkı Süha Gezgin, Fehmi Tokay, Artaki 
Candan ve Salih Murat Uzdilek'in musiki bilgisinden 
istifade eden sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı, 
İleri Türk Musikisi Konservatuvarı ve İstanbul Üniver-
sitesi Korosunda icra yeteneğini ve musiki bilgisini 
geliştirdi.

İstanbul Radyosunun açtığı imtihanı 1950'de kazanan 
usta sanatçı, zamanla Türkiye radyolarında ve TRT 
bünyesinde danışma, denetleme ve repertuvar kurul-
larında üyelik ve başkanlık görevlerini üstlendi.

Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuvarın ku-
rucuları arasında yer alan Yavaşca, Milli Eğitim Bakan-
lığının Türk Musikisi Araştırma, Değerlendirme ve 
İnceleme Kurulunda ve Devlet Planlama Teşkilatının 
Türk Musikisi Eğitimi Komisyonu üyeleri arasında yer 
aldı.
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Volkanik cam "obsidyen" kadınların elinde hayat buluyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkarılan volkanik cam "obsidyen" kadınların hünerli ellerinde şekil-
leniyor.

Lavların hızla soğumasıyla oluşan ve siyah, yeşil, koyu 
kahve renklere sahip obsidyen, ilçenin özellikle Mescitli 
bölgesinde yoğun şekilde bulunuyor.

Sarıkamış Kaymakamlığınca yeniden kurulan atölyede, 
kadınlar hünerli ellerinde obsidyeni gümüşe birleştir-
erek yüzük, küpe, bileklik, tespih, kolye gibi hediyelik 
ürünler yapıyor.

Obsidyen, hediyelik eşyanın yanında son yıllarda sağlık 
merkezlerinde ve spalarda günün stresinden arınmak 
için veya fizik tedavinin bir parçası olarak ta kullanılıyor. 
Atölyede ayrıca 6-8 Ocak 2023 tarihlerinde Sarıkamış 
Şehitleri Anma etkinlikleri için ilçeye gelecek insanlara 
yönelik hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Obsidyen taşı işleme ustası İbrahim Nar, AA muhabir-
ine, yaklaşık 24 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Sarıkamış'ta çıkarılan obsidyenin yüksek derecede kris-
tal olması nedeniyle çok kaliteli olduğunu belirten Nar, 
"Atölyemizi yeniden kurduk,13 personel ile imalata 

başladık. Şu anda önümüzde şehitleri anma töreni için 
gelen konuklara magnetler, kolyeler, tespihler, broşlar 
yapıyoruz, bunları sunacağız. Diğer taş gruplarını bu 
geniş kapsamlı atölyemizde işlemeye başladık. Biz artık 
Sarıkamış obsidyenini Türkiye'ye yaydık bizim tek 
amacımız var. Obsidyeni yurt dışına da tanıtıp ihraç 
edebilme kapasitesine sahip olabilmek." dedi. Kadın-
lardan Bedriye Sarı, atölyede sıpa taşı, bileklik, kolye gibi 
ürünler yaptıklarını anlatarak, "Her taşın doğal özelliği 
ve kendine ait bir deseni var. Tabi bunlar kesildikten 
sonra şekillendirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla 
birlikte güzel şeyler üretmeye çalışıyoruz. Sonuçta bu-
rası şehitler memleketi onu düşünerekten elimizden ge-
leni yapıyoruz." diye konuştu.

Atölyenin genç kadınlarından Yaren Alkan ise hum-
malı çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Kadınlar el 
işçiliği olarak bence erkeklerden daha iyi o yüzden taşa 
daha iyi şekil veriyoruz. Tam kadınlara göre bir iş bu. 
Şehitleri anma töreni içinde çalışmalarımız yoğunlaştı." 
ifadesini kullandı.
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Fatih'in kelamcı, matematikçi, astronom ve dilbilimci
müderrisi: Ali Kuşçu

Bilime verdiği önemle bilinen Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya 
Medresesi'ne müderris olarak tayin edilen, Türk astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu, 

548 yıl önce bugün vefat etti.

Bilime verdiği önemle bilinen Osmanlı Padişahı Fa-
tih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya Medresesi'ne 
müderris olarak tayin edilen, İstanbul'da astronomi ve 
matematik alanındaki çalışmalara canlılık getiren Türk 
astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu, 548 yıl 
önce bugün vefat etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, asıl adı 
"Alaeddin Ali" olan Kuşçu'nun, doğum yeri ve tari-
hi kesin olarak bilinmemekle beraber 15'inci yüzyılın 
başlarında Semerkant'ta doğduğu rivayet ediliyor. Dini 
ve ilmi eğitimini Semerkant'ta alan Kuşçu'nun babası 
Muhammed'in, Uluğ Bey'in "doğancıbaşısı" olduğu, bu 
nedenle lakaplarının "Kuşçu" kaldığı düşünülüyor.

Timurlular devrinde Semerkant'ta yetişen Kuşçu, bu-
radaki eğitiminin ardından Bursalı Kadızade-i Rumi, 
Gıyaseddin Cemşid ve Uluğ Bey'den matematik ve as-
tronomi eğitimi aldı. Alimlerden aldığı derslerden son-
ra gizlice Kirman'a giden Kuşçu, buradaki ulemaların 

derslerinde eğitimine devam etti.

Kirman'da kaldığı dönemde, "Şerh-i Tecrid" adlı eserini 
kaleme alan Kuşçu, bunu Ebu Said Han'a sundu.

Alimlerden aldığı dersler neticesinde bir tez mahiye-
tinde yazdığı ve ayın şekillerini anlatan "Hallü Eşka-
li'l-Kamer" adlı bir de risale yazan Kuşçu, daha sonra 
Uluğ Bey'in yanına döndü. Ayın hallerini yazdığı ris-
alesini Uluğ Bey'e sunan Kuşçu, hocasının takdirini ka-
zandı.

Kuşçu, Semerkant Gözlemevi'nin müdürü olan Kadıza-
de-i Rumi'nin ölümü üzerine buranın başına geçti ve 
"Uluğ Bey Zici"nin tamamlanmasında yardımcı oldu.

Uluğ Bey tarafın dan Çin'e gönderilen Ali Kuşçu, bu zi-
yareti sırasında da bir eser kaleme aldı.
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Emekli şantiye şefi Parkinson hastalığına rağmen resim tutk-
usundan vazgeçmedi

Bolu'da yaşayan emekli şantiye şefi 69 yaşındaki Mehmet Ömer Yağlıoğlu, 10 yıl önce yakalandığı 
Parkinson hastalığına rağmen çocukluk tutkusu resimle hayata tutunuyor.

İlkokul yıllarında resme merak salan Yağlıoğlu, bu tutk-
usunu ilerleyen yıllarda da sürdürdü. Eğitimini tamam-
ladıktan sonra İl Özel İdaresinde uzun yıllar şantiye şefi 
olarak görev yapan Yağlıoğlu, yaklaşık 25 yıl önce eme-
kli oldu.

Vatani görevini yaparken silah arkadaşlarının, iş 
yaşamında da çalışma arkadaşlarının portrelerini çizen 
Yağlıoğlu, emekli olduktan sonra da bu uğraşından 
vazgeçmedi.

Resim tutkusuna, yaklaşık 10 yıl önce yakalandığı Par-
kinson nedeniyle kısa süre ara veren Yağlıoğlu, Valilik 
desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 
Yaşlı Sağlığı Merkezi'nde kalemi yeniden eline aldı.

Yağlıoğlu, 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz sağlık 
hizmeti ile çeşitli aktivitelere katılma imkanı sunu-
lan merkezde kendisine ayrılan odada, arkadaşlarının 
portrelerini ve çeşitli hayvanların resimlerini çizerek 
hem keyifli vakit geçiriyor hem de moral buluyor. Evli 
ve iki çocuk babası Yağlıoğlu, eşiyle yürüyerek geldiği 

evinin yakınındaki merkezde zaman zaman spor aktiv-
itelerine de katılıyor.

Yağlıoğlu'nun çizdiği resimlerden bir kısmı, Bolu Meh-
met Yücetürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergilerde 
izlenime sunuldu.

"Resimlerimin sayısını bilmiyorum"
Mehmet Ömer Yağlıoğlu, AA muhabirine, resim yap-
manın kendisi için tutku olduğunu belirterek, "Şu 
anda sadece kara kalem yapıyorum. Portre üzerine 
çalışıyorum. Sipariş olursa yapıyorum." dedi.

Yağlıoğlu, merkezde, spor, müzik, resim, müzik ve el 
işi gibi aktivitelerin düzenlendiğini belirterek, ark-
adaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

Merkezde boş zamanlarını değerlendirdiklerini ifade 
eden Yağlıoğlu, "Burada sabah spor yapıyoruz, öğleden 
sonra kadınlar örgüye geliyor. Ben de resim yapıyorum. 
Burada her şey iyi gidiyor." diye konuştu.
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Bolu'da soğukların etkisiyle kısmen donan göl havadan 
görüntülendi

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yapay gölü olan Seben Gölü, soğukların 
etkisiyle kısmen dondu.

Seben ilçesinde, 22 kilometre çevre uzunluğuna, 50 mi-
lyon metreküp su kapasitesine sahip gölün çevresinde, 
kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yapay gölü olan 

Seben Gölü'nün bir bölümü, hava sıcaklığının gece 
sıfırın altına düşmesi nedeniyle dondu.

Etkili olan soğuk havanın etkisiyle yer yer buzla kapla-
nan göl, dronla görüntülendi.
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Oynadığı rollerle izleyicilere yaşama sevinci aşılayan Erdal 
Tosun anılıyor

"Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya..." repliğiyle akıllarda yer 
edinen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Erdal Tosun'un vefatının üzerinden 6 yıl geçti.

Başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisine kazanan 
Tosun, Yeşilçam aktörlerinden Sevim Tosun ve Necdet 
Tosun'un ilk çocuğu olarak 9 Nisan 1963'te İstanbul 
Sarıyer'de dünyaya geldi.
Babasını 12 yaşındayken kaybeden Tosun, 1980'de Be-
yoğlu Fındıklı Lisesi'nde halkla ilişkiler ve gazetecilik 
eğitimi aldı. Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982 yapımı "Mine" 
adlı filmle sinemaya adım atan Tosun, 1985'te Osman 
Seden'in "Karanfilli Naciye" filminde rol aldı.

Erdal Tosun, verdiği bir röportajda, sinemaya başlangıç 
hikayesini şu sözlerle aktarmıştı:

"Mahallede sosyal bir çocuğum. Bizdeki sosyallik de 
mahallede top oynayıp, karşı apartmanın kenarına 
oturup etrafa bakmak, muhabbet etmek. O sırada ma-
halleden geçerken Atıf ağabey (Yılmaz) beni görmüş. 
'Mine' filminde de 2, 3 serseri var. Onlardan birine beni 
layık görmüş. Bir gün yatıyordum. Herhalde geçerken 
sordu benim evimi. Pencereye vurdular. Şişe gibi gö-
zlükleri vardı. Açtım pencereyi, 'Ben yeni filme başlay-
acağım. Benim yazıhaneye uğra.' dedi. Sanki o kadar 

emindi ki benim onu tanıdığıma."

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 
eğitime devam eden Tosun, İstanbul Devlet Tiyatro-
sunda görev aldı.

Sanatçı, üniversiteden sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, 
Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun da aralarında 
bulunduğu sanatçılarla Özel Tiyatro'nun kuruluşunda 
bulundu.

Bir Demet Tiyatro'daki rolüyle ün kazandı
Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı "Eyvah Necdet", 
"Spartaküs Vedat", "Ekmekçi Danyal" ve "İri Hikmet" 
karakterleriyle tiyatroseverlerin gönlünde yer edinen 
sanatçı, uzun yıllar BKM ekibiyle aynı sahneyi paylaştı.

Erdal Tosun 1995'te İlknur Tosun ile evlenirken, kızı 
Zeynep Kiraz 1996'da dünyaya geldi. Sanatçının ken-
disi gibi oyuncu olan kardeşi Gürdal Tosun, 2000 yılın-
da vefat etti.
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Katar dünya kupası organizasyonu 
başlangıçta çok tartışma yarattı, bunları 
geçen ay yazmıştım. Kendi inancından 
olmayan insanlara dayatılan kurallar, 
açılış gösterilerinde kılıç kullanan ad-
amlar, deveyi merdivenden yukarı çıkar-
maya çalışanlar vs. göze hoş gelmeyen 
görüntülere şahit olduk. Hakkını vere-
lim stadyumlar harikaydı. 

Grupta oynanan ilk iki müsabakalar 
keyif vermedi, futbolseverler umutsu-
zluğa kapıldı. Sadece Suudi Arabistan 
Arjantin ve Japonya Almanya maçında 
yaşanan sürprizler çok konuşuldu. Fakat 
işler kızışınca, grubun üçüncü maçları 
gayet tatmin edici ve heyecanlı anlara 
sahne oldu. 

Herkesin bir şampiyonluk adayı vardı. 
Maalesef bizim milli takımımız ol-
mayınca, turnuva keyifli olsun diye bu 
yolu seçiyoruz. Benim şu şampiyon 
olsun beklentim yoktu. Bizlere yaklaşık 
15 yıldır harika goller, resitaller sunan, 
tıpkı yeni rahmetli olan Pele ve Marado-
na gibi gençlere futbolu sevdiren Ron-
aldo ve Messi'nin finalde karşılaşmasını 
diledim. Futbolun bir borcu varsa, bu 
eşleşmeyi yaşatmalıydı fakat Ronaldo 
erken veda etti. Benim için tek seçenek 
kalmıştı, yaşayan efsane Messi'ye nasip 
olmalıydı bu kupa.

En başta kadrolarına baktığımızda Ar-
jantin beklentiyi düşük tutuyordu izley-
enler için. Messi'yi takımdan çıkarınca 
çok sıradan duruyordu lakin maçlar geç-

tikçe, kaleci Martinez'i kenarı bırakırsak, 
bir komutan Messi ve etrafında dokuz 
asker çok iyi bir kimya yakalamışlardı. 
Messi'ye sadık ve tamamen onun için 
oynayan bir takım olgunluğu içerisinde 
ilerlediler. 

Final uzun yıllar hatırlanacak enstan-
tanelere şahit etti. Fransa'nın sırtı tam 
yere gelecek iken, Ronaldo ve Messi'nin 
yerini alacağı kesin gözüyle bakılan 
Mbappe iki dakikaya maçın seyrini 
değiştirdi. Uzatmalarda Arjantin öne 
geçse de Mbappe dünya kupası tarihin-
de üçüncü kez finalde hat-trick yapan 
oyuncu olarak tarihe geçti. Penaltılarda 
ise kaleci Martinez kendine has karak-
teri ile Fransız oyuncuları etkileyip ku-
payı Messi'nin ellerine teslim etti. 

Seremonide yine acayip olaylara şahit 
olduk. Messi kupayı almadan önce sırtı-
na bir cuppe geçirildi. Diğer saçmalık 
ise restorant zinciri sahibi Nusret'in bo-
ynunda akreditasyon kartı ile Arjantinli 
oyuncuların arasına girip kupa ile poz 
vermeye çalışması, Messi'yi çekiştirm-
esi... Başlıkta belirttiğim gibi futbolun 
kalitesi, organizasyonda gelişen irite edi-
ci durumların üzerini örttü. Umarım bir 
daha futbolun doğasına aykırı, sezon or-
tasında yapılacak bir turnuvaya şahit ol-
mayız. Hem takımların ritmini etkiliyor 
hem de oluşacak sakatlıklardan dolayı 
planları alt üst edebiliyor. Ya Ronaldo ya 
Messi demiştim. Kupanın bir efsanenin 
ellerinde yükselmesi yakıştı. 

Murat ALTUN
Spor Yorumcusu

Yazar

FUTBOL KALİTESİ KURTARDI
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Spor Toto 1. Lig'e teknik adam dayanmıyor

İlk devre heyecanının 19. hafta maçlarıyla 
tamamlandığı ligde mücadele eden 19 takım-
dan 11'i bu dönemde teknik direktör değişikliği 
yaptı.
Adanaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Tuzlaspor, 
Yılport Samsunspor, Yeni Malatyaspor, Sakar-
yaspor, Altaş Denizlispor, Beyçimento Bandır-
maspor ve Altınordu'nun ardından Ankara 
Keçiörengücü de teknik heyeti değiştirdi.
Böylece 19 ekipten 11'inin teknik direktörünü 
değiştirmeyi tercih ettiği ligde, bu takımlardan 
Adanaspor, Gençlerbirliği, Tuzlaspor ve Yeni 
Malatyaspor birden fazla kez teknik direktörl-
eriyle yollarını ayırdı.
İlk teknik direktör değişikliğinin Tuzlaspor'da 
yaşandığı ligde Cenk Laleci'nin yerine Eren 
Şafak'la anlaşıldı. Ligde 5. haftanın ardından 
Adanaspor'da Mustafa Kaplan, Gençler-
birliği'nde Metin Diyadin, Göztepe'de Turgay 
Altay ve Yılport Samsunspor'da Bayram Bektaş, 
7. haftada Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan, 8. 

haftada Sakaryaspor'da İlker Püren, 10. haftada 
Altaş Denizlispor'da Mesut Bakkal, 12. haftada 
Beyçimento Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, 
17. haftada Altınordu'da Ufuk Kahraman ve 19. 
hafta öncesinde Ankara Keçiörengücü'nde Tan-
er Taşkın dönemi sona erdi.Teknik direktörler-
ini değiştirmeyenler
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon henüz teknik direk-
tör değişikliğine gitmeyen 8 takımdan 6'sı yol-
una geçen sezonu bitirdiği teknik direktörüyle 
devam ediyor.
Altay'da Sinan Kaloğlu, Bodrumspor'da İsmet 
Taşdemir, Erzurumspor FK'de Muzaffer Bilaz-
er, Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz, Eyüp-
spor'da İbrahim Üzülmez ve Pendikspor'da 
Osman Özköylü, geçen sezon başladıkları 
görevlerini sürdürüyor.
Dyorex Boluspor'da Sait Karafırtınalar ve Man-
isa FK'de Levent Eriş de sezon başından beri 
takımlarının başında bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısında takımların büyük bölümü teknik direktör 
değişikliğine gitti.
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet 
Türkoğlu, 2023'ten umutlu

Hidayet Türkoğlu, 2022 yılındaki faaliyetleri ile 2023 
yılındaki proje ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine 
açıklamada bulundu.

Türk basketbolu için verimli geçen bir yılı geride bırak-
tıklarını anlatan Türkoğlu, "Birçok önemli projeye 
ve büyük atılımlara imza attığımız 2022 yılını geride 
bırakırken, yeni yılı sevinçle karşılıyoruz. Öncelikle 
yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini dili-
yorum." dedi.

Hidayet Türkoğlu, 2023 yılının, Türkiye için ayrı bir 
öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2023, Cumhuriyet'imizin 100. yılı olması vesilesiyle 
milletimiz için taşıdığı anlamın yanında Abdi İpekçi 
Spor Salonu arazisinde inşaatı devam eden ve bu yıl 
hizmete girmesi öngörülen tesisimiz dolayısıyla Türk 
basketbolu için de yeni bir dönüm noktası olacak. İn-
şaat çalışmalarında büyük aşama kaydedilen Basket-
bol Gelişim Merkezi tamamlandığında spor tarihimize 
geçecek bir yapı olacak. Bu dev tesisi Cumhuriyet'im-
izin 100. yılında ülkemize kazandıracağımız için çok 
heyecanlıyız. Çok kıymetli destekleri için, Türk basket-
bolunun gelişmesi adına bizimle aynı heyecanı paylaşan 

Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Sayın Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı'mıza, Sayın Gençlik ve Spor 
Bakanı'mıza ve Sayın TOKİ Başkanı'mıza bir kez daha 
teşekkür ederim."

Basketbol Gelişim Merkezi'nde 10 bin kişilik büyük bir 
spor salonu, milli takımlar için bin kişilik antrenman 
ve maç salonunun yanı sıra yılda 8 binden fazla maçın 
oynanacağı 3 altyapı salonunun yer alacağını aktaran 
Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'daki bütün altyapı maçları şehrin ulaşım 
olanakları en kolay yerinde oynanacak. Buraya yakın-
larının maçlarını izlemeye gelenler, basketbol müzesi, 
basketbol kütüphanesi, yeme, içme ve eğlence alanlarıy-
la nitelikli ve güzel vakit geçirebilecek. Bunun yanında 
daha önce sadece kamp dönemlerinde birlikte olabilen 
altyapı, genç ve A milli takımlarımız, bu tesis sayesinde 
her zaman bir araya gelme ve çalışma imkanı elde ede-
cek. Altyapı sporcularımız sadece milli takımların to-
planma ve kamp dönemlerinde değil istedikleri zaman 
TBF'nin profesyonel ekibinin gözetiminde çalışabi-
lecek, beslenme ve fitness gibi konularda destek alabi-
lecek. 

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 
100. yıl dönümü olan 2023'ün, Türk basketbolu için de dönüm noktası olacağını söyledi.
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Milli atlet Kayhan Özer, Avrupa Salon Şampiyonası'nda 
kendi rekorunu kırmayı hedefliyor

İstanbul'da 2-5 Mart'ta düzenlenecek 2023 Avrupa Sa-
lon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede koşacak milli 
sporcu Kayhan Özer, altın madalya hedefiyle çalışma-
larını Adana'da sürdürüyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda 
madalya kazanmasının yanı sıra 2019 yılında 100 me-
trede 23 yaş altı Türkiye rekoru kıran milli atlet, 4x100 
metre milli takımıyla bu yıl düzenlenen Akdeniz ve İs-
lami Dayanışma Oyunları'nda da birincilik elde etti.

Milli sprinter Kayhan Özer, AA muhabirine, ay-yıldızlı 
formayı giymenin gururunu yaşadığını söyledi. Zorlu 
bir sezon geçirdiklerini anlatan Kayhan, Akdeniz ve İs-
lami Dayanışma Oyunları'nda elde ettikleri şampiyon-
lukla İstiklal Marşı'nı okutmanın gurunu yaşadıklarını 
belirtti.

Önünde Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası olduğunu 
aktaran Kayhan, "Tabii ki heyecan dorukta, bu zamana 
kadar hiç Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ülkem-
izde olmamıştı. Kendi evimizde olması bizim için 
büyük bir motivasyon aslında. Umarım gelen sporcu-
lar İstanbul'u beğenir, güzel bir yarışma olur. İnşallah 
biz de istediğimizi alırız, madalyaya kavuşuruz." diye 
konuştu.

Kayhan, kendini sürekli geliştirip başarılarının üzerine 
yenisini koymak için çabaladığını dile getirdi. "Bana 
artık 'Türkiye'nin en hızlı yerli koşucusu' diye hitap 
ediliyor"
Şu anki hedefinin Avrupa Salon Atletizm Şampiyo-
nası'nda bireysel olarak da başarıya imza atmak old-
uğunu belirten Kayhan, şöyle devam etti:

"Bireyselde sadece 60 metre koşacağız, bunu da koşan 
iki kişiyiz, ben ve Emre Zafer. Hedefimiz öncelikle fina-
le kalmak. Geçen yıllarda yarı final koştuk, şimdi fina-
le kalmak istiyoruz. Benim 6.64 saniyelik bir derecem 
var. Her yıl madalya ortalamasına baktığımızda 6.61, 
6.62 saniyelik süreler madalya alıyor, benim de hedefim 
6.60 saniyenin altında koşup bu madalyayı garantileye-
bilmek. Tabii ki bu branşta yarıştığımız iyi sporcular 
var, biraz zor olacak ama biz de kolay bir rakip değiliz. 
İnşallah elimizden geleni yapıp o kürsüye çıkmayı he-
defliyoruz. Geçen yıl 100 metrede 10.21 koştum aslın-
da, Türkiye'de yerli bir koşucunun koştuğu en hızlı 
dereceyi koştum. Bana artık 'Türkiye'nin en hızlı yerli 
koşucusu' diye hitap edilmeye başlandı. Avrupa Salon 
Atletizm Şampiyonası benim için en önemli yarışlardan 
biri. Yarışmada 6.60 saniyenin altında koşan ilk yerli 
Türk atlet olmak istiyorum."

Milli sprinter Kayhan Özer, İstanbul'da düzenlenecek 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kendi 
rekoru olan 6.64 saniyenin altında koşmak için ter döküyor.
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