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BAŞKANDAN

Türk milleti bu zor günleri atlatacak
Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Son dönemde dış 
güçler tarafından meydana gelen terör olayları 
Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak, bölmek ve 
parçalamak amacını taşımaktadır. Bu şartlar altında 
her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve 
sağduyuya ihtiyaç duyuyoruz. 

Geçtiğimiz ay Ankara’da meydana gelen Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına ve 
hemen ardından da Diyarbakır’da Askeri araç’a yönelik, 
gerçekleştirilen terör saldırılarını lanetliyorum.  Alçak 
saldırılarda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeline ve vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum.  
 
Türkiye Cumhuriyetinin ve tüm vatandaşlarımızın, bu 
hain saldırıyla ulaşılmak istenen hedefin karşısında 
kararlılıkla duracağına inanıyorum.  Saldırılar sonucu 
şehit düşen askerlerimize ve vatandaşlarımıza ve 
ülkemize yönelik terör eylemleri gerçekleştirenleri, 
terörü destekleyenleri, terör üzerinden siyaset 

yapanları yeniden kınıyorum. Doğu ve Güneydoğu 
bölgesinde yaşanan olayların sorumluluğunu devlete 
yıkmaya çalışmak, bölge üzerinde emeli olan güçlerin 
çıkarlarına hizmet etmektedir.  Ülkemiz üstünde çok 
büyük oyunlar oynanıyor. Hepimiz çok zor bir süreçten 
geçiyoruz, ama bilinmelidir ki bu ülke bunları da 
atlatacaktır.  En büyük atılımların yapılacağı, vaatlerin 
bir bir yerine getirildiği şu dönemde ülkeye rahat 
vermek istemiyorlar. Bütün bunların temelinde; 
huzursuzluk çıkarmak ve huzurumuzu bozmak 
var. Çok eminim ki sonunda hedefledikleri şeye 
ulaşamayacaklar.   
 
Yıllardan beri korunan siyasi ve ekonomik istikrarı 
bozmak isteyen dış güçlerin hain planları ve yaşanan 
bu vahim gelişmeler karşısında dik duruşunu 
bozmayarak gücümüzün simgesi olan Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da yanında olduğumuzu ve 
kendisine olan desteğimizi iletmek istiyorum. Zor 
günlere birlik olarak dur demeliyiz. Bu büyük liderin 
arkasında durdukça zor günler geride kalacaktır. 

Şerafettin ŞIVKIN
serafettin.sivkin@simgedergi.com
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Adnan Menderes 
Havalimanı’na 
çevreci sertifika
TAV Havalimanları tarafından inşa edilen ve işletilen İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı İç Hatlar Terminali’ne, ABD Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) 
tarafından Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik Sertifikası (LEED) verildi.

TAV İnşaat’ın tasarım ve inşaasını 
gerçekleştirdiği İzmir Adnan 
Menderes iç hatlar terminali, 

ABD Yeşil Binalar Konseyi’nin 
(USGBC) Enerji ve Çevre Dostu 
Tasarımda Liderlik Sertifikası’na 
(LEED) sahip Türkiye’nin ilk terminal 
binası oldu. Çevreci terminal binası 
dünya genelinde bu sertifikaya sahip 
10 havalimanı terminali arasına 
girmeyi başardı. Çevre dostu yapısı 
ve uygulamalarıyla öne çıkan İç 
Hatlar Terminali, Türkiye’nin ilk 
LEED sertifikası alan havalimanı 
terminali oldu ve LEED’e sahip 
dünyadaki 10 havalimanı terminal 

binası arasına girdi. Açıklamada 
görüşlerine yer verilen TAV İnşaat 
Genel Müdürü Ümit Kazak, TAV 
olarak, sürdürülebilirlik ve çevrenin 
korunmasını gelecek kuşaklara 
olan sorumluluklarının gereği 
olarak gördüklerini belirtti. Kazak, 
şunları kaydetti: “Söz konusu 
terminal binasının inşaatını, LEED 
sertifikasyonunun bir parçası olacak 
şekilde çevresel sürdürülebilirliği 
etkin bir şekilde ele alarak 
gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın bu 
konuda dünyanın en saygın kuruluşu 
olan USGBC tarafından verilen 
LEED Gümüş sertifikasyonuyla 

sonuçlanmasından mutluluk 
duyuyoruz. TAV İnşaat olarak daha 
önce de Suudi Arabistan’ın ilk 
özelleştirme projesi olan Medine 
Havalimanı Terminal Binası ile LEED 
Altın Sertifikası’na layık görülmüştük. 
En yeni çevreci teknolojileri 
kullanarak projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.”
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Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın 
ise ikinci büyük fuar kompleksi 
Fuar İzmir Alanı, ürün bazında 

en değerli fuar olan ’JEWEX 2016 
7’nci İzmir Kuyumculuk Fuarı’na ev 
sahipliği yaptı. 80 katılımcı firmanın 
yer aldığı Kuyumculuk Fuarı’nın, 
Fuar İzmir D salonunda düzenlenen 
açılışına, İzmir Valisi Mustafa Toprak, 
İzmir Ticaret Odası Başkan Ekrem 
Demirtaş, İzmir Kuyumcular Odası 
Başkanı Turgay Baransel, sponsor 
firma yetkilileri ve sektör temsilcileri 
katıldı. Her sektörde olduğu gibi 
kuyumculuk sektöründe de tasarımın 
katma değer yarattığına dikkat 
çeken Vali Toprak, “Fuar İzmir şu 
an Gelinlik ve Abiye Fuarı’na da ev 
sahipliği yapıyor. Aynı anda iki büyük 
fuarın yönetilmesi İzmir’in marka 

değer olmasında büyük rol oynuyor. 
Tasarım ürünleriyle ülkemizi dünya 
ihracatında belli noktalara getirmek 
istiyorsak, yeni çizgiler yaratmalıyız” 
dedi. Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü 
Osman Gençer de, mücevher 
modasına bir kez daha damgasını 
vuracak koleksiyonların, ilk kez İzmir 
Kuyumculuk Fuarı’nda vizyona 
çıktığını söyledi. Konuşmaların 
ardından programa katılan davetliler, 
açılışı yapılan fuardaki stantları gezdi. 
Takılar büyük beğeni topladı. Fuarda, 
altın ve pırlantalı takı, incili takı, 
yeşim takılar, değerli metal takı, renkli 
taşlı takı, antika takı, gümüş takı ve 
aksesuarları, moda takılar, pırlanta ve 
elmas, mücevher saatler, kuyumculuk 
vitrin paketleme ve kutulama gibi 
tüm sektör paydaşları bir araya geldi.

En ışıltılı fuar: JEWEX 2016 
İzmir Kuyumcular Odası iş birliğiyle Gençiz Fuarcılık’ın düzenlediği JEWEX 2016 - 7. İzmir Kuyumculuk 
Fuarı, törenle açıldı. Açılışa, İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir Ticaret Odası Başkan Ekrem Demirtaş, İzmir 
Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, sponsor firma yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı. 
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YGM...
  Dergimizin sahibi-paşası Şerafetin 
Şıvkın’dan talimat geldi:
  ‘’ Yetkilendirilmiş Gümrük 
Müşavirlerini (YGM)  incele.’’
  Ne denir, emir büyük yerden yola 
koyulduk...
  İsim vermeyeceğim. İstanbul’da iki 
gümrük müdürlüğüne gittim.
  İlkinde otomobili park edip 
müdürlüğe doğru yürürken 
adının Cumhur Güner ve Yıldıray 
Yiğit olduğunu öğrendiğim 
iki okuyucum ‘’hoş geldiniz, 
nereye?’’ diye sorunca, ‘’gümrük 
müdürlüğüne‘’ dedik... 
  -Müdür adam gibi adam, 
demesinler mi!..
                                      x
 Dediler de gazeteci şüphecidir, 
huylanır... Tıpkı resmi makamların 
belgesi olmayan gerçeğe gerçek 
demediği anlayışla incelemeye 
koyulduk.
  Bu konuyu daha önce yazdığım 
için doğruluğunu bir kez daha teyit 
ettim ki;
-  YGM den on bin aile ekmek 
yemekte olup, bu tebliğin kesinlikle 
kaldırılmaması gerektiği, 
-  Gümrük Memurları ve YGM 
temsilcileri antrepoda birlikte 
görev yaptığı için kaçakçılığın daha 
caydırıcı hale geldiği,
-  Stokların kontrolü açısından 
YGM ile gümrük idaresi devamlı 
teyit halinde olup, bu şekilde tüm 
usulsüzlük ve hataların önüne 
geçildiği,
-  Bu sisteminin yürürlüğe 
girmesinden itibaren antrepolarda 
yaşanan usulsüzlüklerin ciddi 
anlamda yok olduğu,
-  Mesai açısından YGM nin daha 
çok mesai harcayabildiği, iş ve 
işlemlerin hızlandırılmasının 
Sanayici açısından mutlak etkili 
hale geldiği,
-  Bu sistemi yürürlüğe koyan bakan 

Hayati Yazıcı’nın bunu kafadan 
uydurup getirmediği, AB uyum 
yasasından alıp yürürlüğe koyduğu, 
-  Eğer tüm bunlara rağmen YGM 
veya memurun kaldırılması için 
girişimde bulunanlar var ise 
kafalarında bin bir tilkinin dolaştığı,
-  Bu tilkiler, gümrüğün YGM 
temsilcisi yanına kontrol amacıyla 
memur vermesiyle tüm planlarının 
alt üst olduğu,
  Gözlemlenmiştir.
                                     x
  Yalnız şu unutulmasın ki eğer 
gümrük memurları antrepodan 
alınırsa, YGM nin bir bahaneyle 
ortadan kaldırılması çok kolay hale 
gelecektir.
                                     x
  Ama akıl var vicdan var...
  Bakan Bülent Tüfenkçi halktan 
biri ve AB uyum yasasına göre 
hazırlanan bu tebliğin kaldırılması 
için girişimde bulunanlara bu 
imkânı vermeyecektir.
  Tilkiler sevinmesin!..

 Ağaçlara Kıymayın!..

  Yazıktır...
  Cerattepe halkı kadınlı-erkekli 
elinde pankartla bağırıyor:
  Ağaçlar olmazsa...
  Çiçekler açmazsa...
  Kuşlar ötmezse...
  Yaşayamayız!..
                                         x                   
  Yapmayın, yeter artık...
  Cengiz Holding maden çıkaracak 
diye dünyanın en güzel ormanı ve 
orada yaşayan halkı yok sayarsanız, 
kendinizi var sayamazsınız.
                                          x
  Düşünün...
  Halkın ve doğanın olmadığı yerde 
bugüne kadar kim var olmuş... 
  Yok olur gidersiniz!..İç

im
izd

en

Bekir Özer
bekir.ozer@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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İstanbul-İzmir otoyolunun 
bir kısmı trafiğe açılacak

Kamu Özel Sektör Ortaklığı 
Bursa Bölge Müdürü Murat 
Gönenli, “İstanbul-İzmir 

otoyolunun Altınova-Gemlik 
kısmının yakın bir zamanda 
trafiğe açılması hedefleniyor” 
dedi. Gönenli, Yalova Koordinasyon 
Kurulu’nun 2016 yılı 1. toplantısında 
yaptığı konuşmada, İstanbul-İzmir 
Otoyolu projesi hakkında bilgi 
verdi. Projenin 25,5 kilometresinin 

Yalova il sınırlarından geçtiğini 
belirten Gönenli, şöyle konuştu: 
“Bu proje kapsamında 384 
kilometre otoyol ve 49 kilometre 
bağlantı yolu olmak üzere 433 
kilometre uzunluğunda otoyol 
inşa edilecek olup projenin yapımı 
ve işletme süresi 22 yıl 4 aydır. 
Yatırım büyüklüğümüz 6,3 milyar 
liradır. Tahmini kamulaştırma 
maliyetimiz 2,5 milyar liradır. 

Projenin Yalova il sınırları içerisinde 
yer alan kesiminin yapım maliyeti 
ise 1,8 milyar dolardır. Yalova’daki 
kamulaştırma maliyetimizin toplamı 
da 520 milyon liradır. Altınova-
Gemlik kesiminde çalışmalar büyük 
ölçüde tamamlandı. İstanbul-
İzmir otoyolunun Altınova-Gemlik 
kısmının yakın bir zamanda 
trafiğe açılması hedefleniyor. Yani 
önümüzdeki haftalar içerisinde 
bakanlığımızın talimatıyla biz, 
Yalova-Altınova ile Bursa-Gemlik 
arasını trafiğe açmayı planlıyoruz.” 
Gönenli, 2016 yılı mayıs ayı 
itibarıyla İzmit Körfez Geçiş Asma 
Köprüsü’nün yapım çalışmalarının 
tamamlanıp trafiğe açılacağını dile 
getirerek, “İzmit Körfez Geçiş Asma 
Köprüsü’nün yapım çalışmaları hızla 
devam ediyor. Ana kablo montajı, 
ana kablo sıkıştırma, tabliye montaj 
çalışmalarının mart sonunda 
tamamlanması planlanıyor. Asma 
köprüdeki üst yapı imalatları, 
izolasyon ve asfalt yapılması ve 
diğer imalatların yapılmasıyla 
mayıs ayında burayı trafiğe 
açmayı hedefliyoruz. Bursa-Yalova 
arasındaki Samanlı Tüneli de 
hizmete açılacak hale getirildi” 
ifadesini kullandı. 

Murat Gönenli
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BİR İHTİMAL DAHA VAR!
Son günlerde ülke gündemini 
oluşturan Bülent Arınç’ın açıklamaları 
ile ilgili herhangi bir yorum 
yapmaktansa ‘Devletin ekonomideki 
yeri nasıl olmalıdır?’ konusunu kaleme 
almayı yeğledim. Çünkü biliyorum 
ki bu dünya kaypaklıklarla doludur. 
Bildiğim bir şey var o da bu ülkede 
zülfüyare dokunmayacaksın şayet 
dokunursan bedeli çok ağır oluyor. 
Ne yazık ki bu böyle yıllarca bir 
yerlerde iseniz etrafınız da yalakalar 
oluşur. Ama bu yalakalıkların menfaat 
odaklı olması içler acısıdır. Bunları 
yazarken bile zul duyuyorum ve 
insanların ne kadar menfaat odaklı 
hareket ettiklerini görmekten 
de zul duyuyorum. Bu ülkede 
herkes düşüncesini açıklayabilmeli 
beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama 
düşünceye saygıya davet ediyorum. 
Ne çabuk linç etmeye kalkıyorsunuz 
Allah aşkına yapmayın gülünç değil 
iğrenç oluyor bazıları. Hep yazarım 
parti içi demokrasi yoksa insanlar 
konuşma ihtiyaçlarını karşılamak için 
elbette sokak ve basına açıklamalar 
yapma zorunluluğunu duyar ve bu da 
önce kendi mensubu olduğu siyasi 
oluşuma zarar verir, verebilir de o 
zaman yapılacak şey öncelikle parti içi 
demokrasi için siyasi partiler yasasının 
ivedilikle değiştirilmesi gerekmez mi?
Neyse biz de zülfü yare dokunmayalım 
ne olur ne olmaz yeterince linç 
politikaların hışmına uğramış biri 
olarak hiç de bir çekincem olmadan 
bildiğim doğruları her zaman yazmaya 
devam edeceğimi de tanıyanlar bilir.
Türkiyenin asıl konuşması gereken 
konuların başında bence yeni Anayasa 
ve yapılacak yasal düzenlemeler ve de 
demokratikleşme.
Yeterli mi? 
Elbette değil. 
Ekonomi sıkça konuşulması gereken 
bir ülke konumunda olduğumuz 
gerçeğini görmezden gelemeyiz.
Sokaktaki insan çaresiz, mutsuz, 
endişeli ve karamsar konuma 
düşmeden gereken önlemlerin 
alınması gereğini düşünmek gerekir. 

Aslında ülkemiz öz kaynakları 
itibarı ile kısa sürede dünyanın 
lider ülkelerinden birisi olabilecek 
potansiyele sahiptir.
Devlet yönetiminde, ekonomik sistem 
de köklü reformlar yapmamız, bireyi 
ön planda tutan, onun yaratıcı ve 
üretken gücüne içtenlikle inanan 
yepyeni bir yapıyı cesur kararlarla, 
tam anlamıyla hakim kılmamız, 
genç ve inançlı kadrolarla yürüterek, 
geliştirmemiz gerekmektedir.
Devlet icra organı olmaktan kendini 
soyutlamalıdır. Devletin ekonomik 
faaliyet içinde olması ülke ekonomisini 
çökertecek olguların başında 
olduğu gerçeğinden hareketle, 
ekonomik gelişmenin amacının da 
aracının da insan olduğu anlayışı 
ile, bireyin oluşturduğu kurumların 
tam anlamıyla özgür olduğu kadar 
akılcı bir ekonomik sistem kurulması 
hedeflenmelidir. Bu amaçla ülkemiz 
ekonomisi yeniden yapılandırmayı 
amaçlamalıdır. İcra etmeyen, yöneten 
bir devlet anlayışını hakim kılmamız 
gerektiği inancını taşımaktayım.
Öncelikle devlet ekonomik 
faaliyetlerin içinden derhal çekilmeli 
hatta eğitim - sağlık konularında 
da yeniden yapılanmaya gitmelidir. 
Böylelikle devletin harcamaları 
azalmalıdır. Biliyoruz ki kamu açıkları 
yüksek enflasyona yol açar. Ayrıca 
açıkları ekonomiyi felç eden kamu 
açığı ortadan kalkmalı ve devletin iki 
yakası bir araya gelmelidir.
Devletin çalışması her düzeyde 
verimlilik esasına dayandırılmalıdır. 
Sınırlı sayıya indirgenmeli ve orada 
tutulacak olan personeli üretkenlik 
be başarı esasına göre, hak ettikleri 
düzeyde ödüllendirilmelidir.
Kamu iktisadi hiç bir kurum devletin 
elinde olmamalı. Banka ve sigorta 
sektörlerinden çekilmelidir. 
Kısaca devlet ekonomideki başlıca 
görevlerinden biri serbest piyasa 
düzeninde rekabete dayalı sistemin 
işleyişini yasalarla güvence altına 
almak, diğeri ise tekelleşme ve 
törstleşmeyi engellemek olmalıdır.İç

im
izd

en

İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com
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Ege Karadeniz Dernekleri 
Federasyonu (EKAF) tarafından, 
düzenlenen 7. Hamsi 

Şenliği’nde 10 ton hamsi tüketildi. 
Balçova-İnciraltı rekreasyon alanında 
düzenlenen şenliğe havanın da güzel 
olması nedeniyle katılım yüksek oldu. 
Şenliğin açılış konuşmasını yapan 
EKAF Başkanı Aydın Özyar, Ege 
Bölgesi’nde 600 binin üzerinde 
Karadenizlinin yaşadığını belirtti. 
Karadenizlilerin en önemli özelliğinin 
çalışkanlık olduğunu söyleyen Özyar, 
“Karadeniz insanının olduğu yerde 
çalışmak, üretmek vardır. Bereket ve 
paylaşmak vardır. Karadeniz insanı 
bu ülkenin çimentosudur” dedi. İzmir 
Valisi Mustafa Toprak ise hamsinin 
bolluğun, bereketin simgesi 
olduğunu belirterek, “Bu şenlik 

sayesinde Karadeniz’i hissetmiş 
olduk. Karadenizliler heyecanlı, dost 
ve girişimci insanlardır. Bu şenlikte 
onlarla olmaktan onur duyuyoruz” 
diye konuştu. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da 
şenliğin birleşmeye vesile olduğunu 
belirterek “Ben hamsiyle büyüdüm. 
Bu şenlikteki birlik beraberlik, kültür 
geçişkenliği herkese örnek olur 
inşallah. Bence Karadeniz insanı 
hareketliliğini hamsiye borçlu” 
ifadelerini kullandı.  Konuşmaların 
ardından katılımcılara hamsi ikram 
edildi. Uzun ve “renkli” kuyrukların 
oluştuğu ikramda 10 ton hamsinin 
tüketildiği açıklandı. Hamsi ikramının 
ardından vatandaşlar, hareketli 
Karadeniz müziği eşliğinde doyasıya 
horon tepti.

İzmir’de ‘Karadeniz hamsi’ şöleni
7. Hamsi Şöleni, İzmir İnciraltı Rekreasyon Alanı’nda düzenlendi. Açılışı Ege Karadeniz Dernekleri 
Federasyonu (EKAF) Başkanı Aydın Özyar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir 
Valisi Mustafa Toprak tarafından yapılan 7. Hamsi Şöleni’nde 6 ton hamsi pişirilerek ikram edildi. 

GÜNCEL
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İzmir’de ‘Karadeniz hamsi’ şöleni

KARAMUS HARİTA MÜHENDİSLİK
1719 Sk. No:31 D:1 Karşıyaka / İZMİR

Tel: 0 (232) 369 90 24 Faks: 0 (232) 381 35 07
GSM: 0533 423 68 52

e-mail: b_karamus@hotmail.com

PROJELENDİRME HİZMETLERİ
Her Türlü Yol Projelendı̇rme ve Tasarım Hı̇zmetlerı̇

İsale Hattı Kanal vb. İletı̇m Ve Altyapı Tesı̇slerı̇ne Aı̇t 
Projelendı̇rme Ve Tasarım Hı̇zmetlerı̇

Sayısal Arazı̇ Modelı̇ ile Her Türlü Kesı̇t-Kubaj İşlemlerı̇

İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) İLE FOTOGRAMETRİK 
HARİTACILIK HİZMETLERİ

Uçuş Planı
Hava Fotoğrafı Çekı̇mı̇

Havaı̇ Nı̇rengı̇ ve Dengeleme
Stereo Değerlendı̇rme

Sayısal Fotogrametrı̇k Harı̇ta Üretı̇mı̇
Sayısal Arazı̇ Modelı̇ Oluşturma

Ortofoto Harita Üretimi

KALİTE POLİTİKAMIZ VE MİSYONUMUZ
Firmamız; “Gideceksek en uzağa gideceğiz, 
çıkacaksak en yükseğe çıkacağız, olacaksak 
en iyisi olacağız...” felsefesi doğrultusunda 
gelişmeye, Türkiye arenasında “KARAMUS 
HARİTA” markasından daha fazla söz ettirmeye 
ve markaya duyulan güveni artırmaya devam 
ediyor.

HARİTACILIK HİZMETLERİ
Halı̇hazır Harı̇ta Üretı̇mı̇
Şerı̇tvarı̇ (Güzergah) Harı̇ta Üretı̇mı̇
Plankote ve Ağaç Röleve Hı̇zmetlerı̇
Maden Ve Taş Ocağı Harı̇taları
Röleve Ölçümlerı̇ (As-Built)
Kamulaştırma Harı̇taları Üretı̇mı̇
Köy Yerleşı̇k Alan Harı̇taları Üretı̇mı̇
Verı̇ Üretı̇mı̇ ve Coğrafı̇ Bı̇lgı̇ 
Sı̇stemlerı̇ (Cbs) Hı̇zmetlerı̇
İnşaat Sektörü 

KARAMUS HARİTA
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TÜGVA Tekstilkent 
Gençlik Külliyesi’nin 
temeli atıldı
TÜGVA’nın katkılarıyla hizmete girecek Tekstilkent Gençlik Külliyesi’nde, 5 bin 
kişi kapasiteli bir caminin yanı sıra 210 kişi kapasiteli 2 öğrenci yurdu, Kuran 
kursu, spor salonları ve aşevi bulunacak.

Esenler Belediyesi ve Türkiye 
Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 
katkılarıyla hizmete girecek 

olan TÜGVA Esenler Tekstilkent 
Gençlik Külliyesi’nin temeli atıldı. 
Temel atma dolayısıyla düzenlenen 
törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Özhaseki, TÜGVA Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Emanet, 
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul 
Milletvekili Nureddin Nebati, Esenler 
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik 
Göksu ve eski Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın 

da aralarında bulunduğu çok sayıda 
kişi katıldı. Vali Şahin, konuşmasına 
Ankara ve Diyarbakır’daki terör 
saldırılarında hayatını kaybedenlere 
rahmet, yaralılara acil şifalar 
dileyerek başladı. TÜGVA Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan 
da terör saldırılarında hayatını 
kaybedenlere, Allah’tan rahmet 
diledi. Erdoğan, “Dün ve bugün 
yaşananlar, daha önce yaşananlar, 
Türkiye üzerinde oynanan oyunların 
tamamı, bugün burada yapılan 
işin ne kadar önemli olduğunu 
bizlere hatırlatıyor. Bu caminin 
kubbesi, aslında bizim inancımızın 

merkezindeki tevhit anlayışının 
bir sembolü. Tevhit anlayışı, 
Allahü Teala’nın birliğinin, bütün 
Müslümanları, bütün toplumumuzu 
birleştirmesi, o kubbenin haşmeti 
gibi kocaman, dimdik ve hep 
birlikte durmanın sembolü” 
değerlendirmesinde bulundu.  
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‘’ERDOĞAN, TARİHİ BİR ROL 
OYNUYOR, DİRENİYOR!’’

Türkiye’nin, yürüttüğü politika ve 
insani siyasetiyle, köklerinden gelen 
merhamet medeniyetini ihya ediyor. 
Küresel sistemin adalet üretemediği, 
mazlumu koruyamadığı bir dünyada 
insanlığın vicdanına tercüman 
olduğudur. Türkiye’nin, on yıllardır 
koptuğu kardeşleriyle yeniden 
gönül köprüleri kurdu. Bu sayede 
muhabbet, dostluk ve dua biriktiriyor. 
Bu politikayla dünya barışına tarihi 
bir katkıda bulunuyor. Bir yandan 
‘dünya beşten büyüktür’ diyerek 
küresel sistemi sorgularken, öte 
yandan gücü yettiğince mazluma el 
uzatıyor, adaletin tesis edilmesi için 
tüm mekanizmaları zorluyor.
Türkiye’nin bugünkü hale gelmesinin, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’den 
Arakan’a, Halep’ten Kahire’ye 
İslam dünyasının en güvenilir ve 
beklentilerin en yüksek olduğu 
lider konumunda bulunmasından 
kaynaklanıyor. Filistinli, Suriyeli, Iraklı 
birisine halini sorduğumuzda, ‘Bizi 
bırakın, biz kendimizi değil, şimdi 
sizi düşünüyoruz. Size bir şey olursa 
biz mahvoluruz’ diyorlar. Başkanlık 
sistemi dahil, Türkiye’nin istikrarına 
ve kalkınmasına katkıda bulunacak 
her konu İslam dünyasının da yakın 
takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milli iradeye dayanan meşruiyeti ve 
İslam alemi ile ilgili kararlı tavrından 
dolayı hem küresel karanlık odakların 
hedefinde hem de İslam dünyasının 
en çok sevdiği lider konumunda.
Bu aziz millet kararını verecek, 
insanlığın son kalesi düşmana teslim 
edilip düşecek mi? Yoksa kanımızın 
son damlasına kadar onurumuz ile 
savaşarak insanlığın son kalesini 
savunacak mıyız?

Bu günler millet olarak sımsıkı el el 
ele, kol kola kenetlenmemiz gereken 
çok zor günler. Karşımızdaki şeytani 
güçlerin etik değerleri, şevkati, 

acıması daha doğrusu Allah korkuları 
yok. Amaçlarına ulaşmak için her 
yolu deneyen bir düşmanla karşı 
karşıyayız.
“Bu milleti uyuturuz, tarih sahnesine 
geri dönemezler’ dediklerinde millet 
ayağa kalktı, yükseldi, dirildi şimdi 
de yeni Türkiye’yi kuruyor. Yeni 
Türkiye’yi kurma yolunda büyük 
mesafe alındı. Sen misin mesafe alan, 
Gezi parkı eylemlerini başlattılar. 
Sen misin mesafe alan, tarihi bizzat 
yaşıyorsunuz. 50 yıl sonra gelenlerin 
yazacağı tarihin içinde siz de 
yaşadınız. Sonra dediler ki Türkiye 
büyük bir ülke olursa başımıza bela 
olur. Türkiye’nin güneyi çepeçevre 
ateş çemberiyle sarıldı. Türkiye’nin 
içi, dışarıdan kontrol edilen tehlikeli 
şebekelerle sarsılıyor.
Türkiye, içeride de, dışarıda 
da direniyor. Bütün tuzakları 
püskürtüyor! Bu süreçte Erdoğan 
tarihî bir rol oynuyor. Direniyor! Cesur 
ve gözü pek olarak direniyor!
0 yüzden hem küresel sistem hem de 
uyduları tarafından hedef tahtasına 
yerleştiriliyor!
İşte bütün mesele bundan ibaret. 
Bu artık ne iktidar ne de muhalefet 
meselesidir. Bu millet olarak var 
olma mücadelemizdir! Avrupa 
Birliği’nin enerji hatlarını ele 
geçirme hırsı, bir yanda Güney 
Doğu’yu Türkiye’den ayırma hırsı, 
Sevr sınırlarına çekilmiş bir Türkiye 
hayali,Türkiye’nin yönetimine küresel 
güçlerin kontrolünde bir iktidar 
getirme çalışmaları hız kesmeden 
devam etmektedir. Yalnızca Erdoğan 
direniyor ve bütün mazlum dünyada 
yürekten destekleniyor.

Daha önce de söylemiştim; bir kez 
daha hatırlatayım: Tarih, CESUR 
adamların kanatlarında yükselir. 
Yalnız adamlar, ateşten gömlek 
giyerler ve tarihin akışını değiştirirler.İç

im
izd

en

Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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İZBAN’ı toplam 110 kilometreye 
çıkartan 30 kilometrelik hattın 
açılışı Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, TCDD Genel Müdürü Ömer 
Yıldız, milletvekilleri, ilçe belediye 
başkanları, meclis üyeleri, partilerin 
il başkanları, muhtarlar, davetliler 
ve kalabalık bir halk katılımı ile 
gerçekleştirildi. 
 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, İzmir’e 
hizmet mevzu olduğunda siyasetin 
teferruat olduğunu belirterek, yerel 
yöneticilerle el ele vererek kenti en 
yüksek noktalara ulaştıracaklarını 
söyledi. Törende konuşan Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

Binali Yıldırım, merkezi hükümet 
ve yerel yönetimin, Ankara’nın ve 
İzmir’in güzel bir ortak projesinin 
açılışını yaptıkların söyledi. Açıldığı 
günden bu yana İZBAN’da büyük 
hizmet yapıldığını söyleyen Bakan 
Yıldırım, “İzmir’in nüfusu 4 milyon. 
Bu rakamdan 80 kat daha fazla 
yolculuk olmuş. Ne kadar güzel bir 
hizmet değil mi? Bu örnek işbirliği, 
şimdi Torbalı’dan Selçuk’a da devam 
ediyor. Bir sene sonra Selçuk’u da 
açacağız. Bergama’nın projeleri 
bitti. Bu sene içerisinde inşallah 
bir aksilik olmazsa Bergama’yı da 
bağlamış olacağız. Böylece İZBAN, 
dünyanın en uzun raylı sistem toplu 
taşımacılığı haline geliyor, toplam 
187 kilometre ile... Bakan Yıldırım, 
törende yaptığı konuşmada, AK Parti 

ve CHP’lilerin çeşitli sloganlar atması 
üzerine, “Güzel İzmirliler enerjinizi 
seçime saklayın. Seçimden daha yeni 
çıktık. Şimdiden bütün enerjinizi 
harcamayın. Önümüzde yine seçim 
gelecek, yine tatlı böyle rekabet 
olacak. Şimdi artık seçim bitti, 
hizmetlere bakalım. Seçim zamanı 
söyleyeceğimizi söyleriz, siz de 
kararlarınızı verirsiniz” dedi. Yıldırım, 
bugün merkezi hükümet ile yerel 
yönetimin ortak projesinin açılışının 
gerçekleştirildiğini, Torbalı’yı 
Aliağa’ya bağladıklarını, bu iki ilçenin 
Türkiye’nin, İzmir’in en çok üreten 
yerleri olduğunu belirtti.
“Sıra Selçuk ve Bergama’da” 
 İZBAN’ın 2010 yılından bu yana 330 
milyon yolcu taşıdığını, 4 milyon 
nüfuslu kentin 80 kat daha fazlasının 

TCDD Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük kent içi toplu 
ulaşım projesi olan “İzmir Banliyö Sistemi”ni Torbalı’ya kadar uzatan 30 km ilave hattın açılışı törenle gerçekleştirildi.

İZBAN Torbalı’ya kadar uzandı
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taşındığına dikkati çeken Yıldırım, “Ne 
güzel bir hizmet değil mi?  Burada 
kalmıyor bu iş. Bu örnek işbirliği, 
Torbalı’dan Selçuk’a da devam ediyor. 
Bir sene sonra Selçuk’u da açacağız. 
Bergama’nın projeleri bitti bu sene 
içinde inşallah bir aksilik olmazsa 
Bergama’yı da bağlamış olacağız” 
dedi. Yıldırım, İZBAN hattının 187 
kilometreye ulaşacağını ve dünyanın 
en uzun raylı toplu taşıma sistemi 
haline geleceğini bildirdi. Yıldırım, 
2013’de 2 bin 400’ün üzerinde toplu 
taşıma yapan dünyadaki sistemler 
içerisinde İZBAN’ın en başarılı işbirliği 
toplu taşıma projesi olarak birinci 
olduğunu vurguladı. 

Törene katılanların karşılıklı 
sloganlarına devam etmesi üzerine 
Bakan Yıldırım, “Biraz dinlenin sonra 
devam edersiniz. Akşama kadar 
söz sizin. Bakın biz buradan neyi 
konuşuyoruz. Bu ortak işbirliğini 
konuşuyoruz. İzmir’e hizmet mevzu 
olduğunda siyaset teferruattır 
dedik. Siyaset seçimde ama İzmir’e 
hizmet olunca her türlü dayanışmayı 
yapacağız. Siyasetimizi bir tarafa 
bırakacağız ve İzmir’in ihtiyaçlarını 
projelerini birer birer yerine 
getireceğiz” ifadesini kullandı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Yıldırım konuşmasını şöyle 

sürdürdü: ”İzmir’e hizmet mevzu 
olduğunda siyaset teferruattır” 
Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı, 
birliği sonsuza kadar devam 
edecektir. Dost düşman bunu çok iyi 
bilmelidir”
“İzmir’in yeri İstanbul’la yarışmaktır”  
Yıldırım, İzmir’in daha önemli 
projelerinin de olduğunu, 
İzmir Körfezi’nin temizlenmesi, 
sirkülasyonunun sağlanmasının da 
ortak bir proje olduğunu, bununla 
ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.  
Yıldırım, “İzmir’in yeri İstanbul’la 
yarışmaktır. 35 İzmir, 34 İstanbul. 
İzmir’i İstanbul’la yarışır hale 
getirmek için yerel yönetim, 
merkezi yönetim el ele vereceğiz, 
birlikte çalışacağız ve Cumhuriyet’in 
kuruluşuna tanık etmiş İzmir’i en 
yüksek noktalara çıkaracağız” diye 
konuştu. 

“Vatanımız bizim için herşeydir” 
Bugün yapılan hizmetleri ay yıldızlı 
bayrağa, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
borçlu olduklarına işaret eden 
Yıldırım, şöyle devam etti: Ülkemizin 
üzerinde oyun oynamaya kalkanlar 
şunu bilmelidir ki bu milletin 
istiklal karakteridir. Tarihin hiçbir 
döneminde esaret altına girmemiş 
en zor şartlarda dahi ülkeyi büyük 
Atatürk’ün liderliğinde küllerinden 

doğan genç Türkiye cumhuriyetinin 
bağımsızlığı için çalışmış bu millet 
bundan böyle de hangi ad altında 
olursa olsun bölmeye parçalamaya 
toprak bütünlüğümüzü bozmaya 
kardeşliğimizi zarar vermeye 
çalışırsa çalışsın en sert şekilde 
gereken cevabı alacak ve Türkiye 
cumhuriyetinin bağımsızlığı birliği 
sonsuza kadar devam edecektir. Dost 
düşman bunu çok iyi bilmelidir.” 
TCDD Genel Müdürüne talimat verdi 
İzmir’in hoşgörünün, kardeşliğin, 
birlikte yaşamanın adresi olduğuna 
işaret eden Yıldırım,  İZBAN 
sisteminin sefer aralıklarının 
artırılması için sinyal sistemi 
sorunlarının çözülmesi için 
Demiryolu Genel Müdürüne 
talimat verdiğini, 2 ay içerisinde 
projedeki aksaklıkların giderileceğini, 
Torbalı’dan binen bir kişinin İzmir’in 
merkezine kesintisiz gideceğini 
ifade etti. İzmir’e hizmetlerin artarak 
devam edeceğinin altını çizen 
Yıldırım, hattın hayırlı olmasını 
temenni etti.
Metro standardına yükseltildi
TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız 
da 2011 yılından bu yana Aliağa-
Cumaovası hattında başarıyla hizmet 
veren ve Uluslararası Taşımacılar 
Birliği tarafından en iyi işbirliği 
ödülüne layık görülen İZBAN’ın 
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merkezi ve yerel yönetimin en güzel 
çalışmalarından biri olduğunu 
belirtti. İzmir’in demiryolları 
açısından hep ilklerin şehri olduğunu 
ifade eden Yıldız, müdürlük olarak 
kentlerin trafik problemlerini 
çözmek için çeşitli projeler 
gerçekleştirdiklerini anlattı. Yıldız, 
Cumaovası-Torbalı hattının modern 
demiryolu altyapısına kavuşturularak 
metro standardına yükseltildiğini 
ifade ederek hattın hayırlı olmasını 
temenni etti. 5 yılda 331 milyon 
yolcu taşındı İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise 
Türkiye’de bir yerel yönetim ile kamu 
kurumunun yüzde 50 ortaklığıyla 
gerçekleştirilen ilk projenin İZBAN 
olduğunu, siyasi bağnazlıkların 
bir kenara bırakılarak, yakalardaki 
rozetlerin farklılığına aldırış etmeden 
el ele vererek neler yapılabileceğinin 
buradan gösterildiğini bildirdi. 
Törene katılanların çeşitli sloganlar 
atmasına tepki gösteren Kocaoğlu, 
herkesi sükunete davet ederek 
birlik, beraberlik, dayanışma, 
özverili çalışma sonrasında örnek 

bir projenin hayata geçirildiğini, 
herkesin konuşmacıları sakin şekilde 
dinlemesini istedi. Kocaoğlu, İZBAN 
ile günde Kars, Bolu, Nevşehir’in 
nüfusundan fazla insanın taşındığını, 
300 bin kişinin bu hattı kullandığını, 
hedeflerinin günde 550 bin yolcu 
olduğunu vurguladı.  
İZBAN’ın 2010 yılında 2,5 milyon 
kişiyi, 2015’de 87 milyon yolcuyu 
taşıdığını ifade eden Kocaoğlu, 5 
yılda 331 milyon kişinin taşındığını 
söyledi. Bir vatandaşın metroyla ilgili 
Kocaoğlu’nu eleştirmesi üzerine 
Kocaoğlu, “Söze müdahale eden 
hanımefendinin metro konusunda 
bilgisinin olmadığı bir gerçek” dedi.  
Bugünün Sevgililer Günü olduğunu 
anımsatan Kocaoğlu, İZBAN 
trenlerinin sevenleri birbirine 
kavuşturmasını temenni etti. 
İzmir’in uzlaşı kültürü  İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu da konuşmasında 
İzmir’deki uzlaşı kültürüne vurgu 
yaptı. Başkan Kocaoğlu, “Birlikte 
iş yapabilme kültürünü her şeyin 
üstünde tutarak; birbirimize kuşkuyla 

değil güvenle yaklaşarak; siyasi 
bağnazlıkları bir kenara bırakarak 
ve yakalarımızdaki rozetlerin 
farklılığına aldırış etmeden el ele 
vererek neler yapabileceğimizi, 
bugün buradan bir kez daha  cümle 
aleme ilan ediyoruz” dedi. İZBAN’ın 
temelinde işbirliği, uzlaşma ve 
hoşgörünün olduğunu hatırlatan 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, 
“Bir araya gelmek bir başlangıç, 
beraberliği sürdürmek bir ilerleme, 
beraber çalışmak gerçek bir başarı 
ise, biz bunu ‘hoşgörü kenti İzmir’de 
gerçekleştirdik. Gurur duyuyoruz, 
onur duyuyoruz” şeklinde konuştu. 
Dün çevresinde 688 tur atıldı İlk 
seferini 30 Ağustos 2010 tarihinde 
gerçekleştiren İZBAN’ın güvenli, 
konforlu, hızlı, kolay, ekonomik, 
temiz ve çevreci ulaşım olanaklarıyla 
İzmir’in “sağlıklı ve yaşanabilir kent” 
hedefine büyük katkı sağladığını 
ve örnek işbirliğiyle giderek 
büyüdüğünü vurgulayan Başkan Aziz 
Kocaoğlu şöyle devam etti: “5 yılda 
taşıdığımız yolcu sayısı 331 milyona 
ulaştı. 2010 yılında 2.5 milyon yolcu 
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taşırken, 2015’i 87.5 milyon yolcu ile 
kapattık. Tren sayımızla birlikte kalite 
standartlarımızı da artırdık. Dünya 
çevresini 688 kez dolaşacak kadar 
çok kilometre yaptık. Her gün Kars’ın, 
Bolu’nun, Nevşehir’in, Hakkari’nin 
nüfuslarından daha fazla insanımızı,  
yaklaşık 300 bin vatandaşımızı 
taşıyoruz. Hedefimiz günde 550 bin 
yolcu taşıyabilmek. Ancak bu hedefe 
ulaşabilmek için, ortağımız TCDD’nin 
kent merkezine giren yük ve yolcu 
trenlerinde yeni bir düzenlemeye 
gitmesi ve sinyalizasyon sisteminin 
yenilenmesi gerekiyor. Evet, 
bugün Torbalı’dayız; yarın Selçuk 
ve Bergama’da olacağız. Ve İZBAN 
büyüdükçe yollar kısalacak.”
“Seni ben İzmir gibi severim”
İki kurumun İZBAN’da başarıyla 
yürüttüğü işbirliği modelinin İzmir 
Körfezi’nde de devamını tüm 
kalbiyle dilediğini anlatan Başkan 
Aziz Kocaoğlu, gerekli izinlerin 
verilmesi durumunda, hem büyük 
tonajlı gemilerin İzmir yerine yakın 
coğrafyadaki alternatif limanları 
tercih etmesine yol açan derinlik 
sorununun çözüleceğini hem de 
Körfez’deki su sirkülasyonunu 
sağlayacak kanalın açılarak 
“yüzülebilir körfez” hedefine 
ulaşılacağını kaydetti. Bakan 
Yıldırım’dan ikinci taleplerinin İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı’nın 

“ikinci aktarma merkezi” yapılması 
konusundaki düşüncenin bir an önce 
uygulamaya konulması olduğunun 
altını çizen Başkan Kocaoğlu, 
Torbalı hattının “14 Şubat Sevgililer 
Günü”nde hizmete girdiğini vurgu 
yaparak konuşmasını şu cümlelerle 
tamamladı: “Hani şair demiş ya; ‘seni 
ben İzmir gibi severim’ diye! Ya da 
‘Aşk dediğin İzmir gibi kokmalı..’ İşte 
bizim sevdamız da, tıpkı şiirlerdeki 
gibi… İzmir’e, İzmirliye.. Sevginin 
ve hoşgörünün kenti güzel İzmir’in 
güzel insanlarını, buradan kucak 
dolusu sevgilerimle selamlıyorum. 
Bugün açılışını yaptığımız İZBAN 
trenleri, umarım tüm sevenleri 
birbirine kavuşturur.” Torbalı Belediye 
Başkanı Adnan Yaşar Görmez, bu 
önemli yatırım için Bakan Binali 
Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür 
etti. TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız 
ise Torbalı hattını hizmete almanın 
sevincini yaşadıkların belirterek 
emeği geçenlere teşekkür etti ve iki 
kurum arasındaki işbirliğinin örnek 
olduğuna vurgu yaptı. İş bölümü 
yapıldı Büyükşehir Belediyesi’nin 
TCDD ile yaptığı protokole göre, 
tıpkı hattın diğer bölümlerinde 
olduğu gibi Torbalı hattında da 
istasyon yapımları ve karayolu 
alt-üst geçitleri İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından inşa edildi. 

Cumaovası’ndan Torbalı’ya kadar 
mevcut tek hat demiryolu ise 
TCDD tarafından çift hatta çıkarıldı. 
Hattın koruma duvarlarının yapımı, 
sinyalizasyon ve elektrifikasyon 
sistemlerinin Aliağa-Cumaovası 
hattına uyumlu bir şekilde Torbalı 
Tepeköy’e kadar uzatılması ise yine 
TCDD tarafından gerçekleştirildi.
6 istasyon, 8 karayolu geçidi
İzmir banliyösünü toplam 110 
kilometreye çıkaran  30 kilometrelik 
Torbalı hattı üzerinde  İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Develi, Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, 
Torbalı ve Tepeköy olmak üzere 
6 istasyon inşa edildi.  Yine hat 
üzerinde  araçlar için kesintisiz ulaşım 
imkanı sağlanması amacıyla Tekeli, 
Pancar, Kuşçuburnu, Menderes 
Gölcükler, Torbalı merkez, Tepeköy, 
Develi  karayolu üst geçitleri ile 
Cumaovası karayolu alt geçitleri 
yapıldı. Vatandaşların karşıdan 
karşıya geçişleri için ise Torbalı 
Ertuğrul Kavşağı’na yaya üst geçidi 
yapıldı, 6 adet de otobüs aktarma 
merkezi oluşturuldu. Konuşmaların 
ardından Bakan Yıldırım, TCDD Genel 
Müdürü Yıldız, İzmir Valisi Mustafa 
Toprak, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kocaoğlu ile protokol üyeleri 
açılışı kurdelesini kesti. Açılışta Bakan 
Yıldırım ile protokol üyelerine tren 
maketi hediye edildi. 
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Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Erdoğan, 780 bin kilometrekare vatan toprağının son sınır olduğunu, bu topraklardan tek bir 
santimi dahi feda etme, gözden çıkarma hakkına sahip olunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
gerçekleştirilen muhtarlar ve Mülki 
İdare Amirleri toplantısındaki 
konuşmasında, gündemle ilgili çok 
önemli açıklamalarda bulundu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer milli 
birliğimize, toprak bütünlüğüne 
halel gelmesine meydan verecek 
bir gaflete düşülürse şehitlerin, 
gazilerin ve ecdadın kendilerinden 
davacı olacağına işaret etti. Erdoğan, 
“Sadece bu kadar da değil bugün 
bölgemizde ve dünyanın dört bir 
yanında umudunu Türkiye’nin 
gücüne, bekasına bağlamış 100 
milyonlarca kardeşimiz inanın 
bizden davacı olur” diye konuştu. 
Erdoğan, Somali’ye Destek 

Toplantısı’nda birçok Somalili devlet 
yetkilisiyle bir araya geldiklerini 
bildirerek, şöyle devam etti: 
“Hepsi neye bakıyor biliyor 
musunuz, Türkiye’nin takındığı 
tavra bakıyor. Bizimle ekonomik 
güçleri mukayese edilemeyecek 
kadar güçlü ülkelerin, Somali’ye 
uzattığı yardım eline baktım, bir 
de bize baktım. Hamdolsun, biz 
mukayese edilemeyecek kadar 
onlardan çok daha fazlasıyla 1’e 
100, çok daha fazlasıyla Somali’ye 
elimizi ilk andan itibaren uzattık. 
Somali nire, Türkiye nire. Hani o biz 
güçlüyüz diyenler var ya onların 
gücü işte bu garip gurebanın, fakir 
fukaranın, ezilmişlerin, mazlumların, 
mağdurların yanında değil ama 

biz ilk andan itibaren Somali’ye 
ulaştık, gittik ve o günden bugüne 
hamdolsun gerek devletimiz olarak, 
hükümetimiz olarak gerek sivil 
toplum kuruluşlarımız olarak orada 
bulunduk, her türlü teröre rağmen 
bulunduk ve yatırımcılarımız, 
onlar da oraya girdiler yatırımlarını  
yapıyorlar.”   Erdoğan, Türkiye’nin 
en büyük elçilik binasını 80 bin 
metrekare alana ve Selçuklu 
mimarisiyle Somali’ye inşa ettiğini, 
tefrişinin tamamlanmasının 
ardından kısa süre sonra açılışını 
gerçekleştireceklerini bildirdi. “ 
Ülkesine ve milletine zarar verecek 
davranışlar içinde olanlar, sözler 
söyleyenler bulunduğuna işaret 
eden Erdoğan, sözlerini şöyle 
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sürdürdü:  “Bir kısmı cehaletinden 
böyle davranıyor, bir kısmı da 
gönlündeki ve kafasındaki ihanet 
çukurunun içinde debeleniyor. 
Dikkat ediniz Türkiye’nin birliği ve 
beraberliği konusunda olumsuz 
duruş sergileyenlerin hepsinin de 
geçmişleri ve zihin dünyalarında 
bir arıza mutlaka vardır. Bu kişiler 
kendilerini ne bu millete ne de bu 
ülkeye ait hissetmiyorlar. Böyle 
olduğu için de kim Türkiye’nin 
karşısına çıkarsa açıkça ve sinsice 
onun yanında saf tutuyorlar. 
Bunlar arasında ülkemizin toprak 
bütünlüğüne saldıran eli silahlı 
teröristler var, bunlar arasında 
Türkiye’yi uluslararası alanda müşkül 
duruma düşürmek için sürekli 
malzeme üretenler ve yayanlar var. 
Türkiye’nin DAİŞ terör örgütüne 
destek verdiği iftirası bu ülkeye ve 
bu millete düşmanlık değil de nedir? 
Terör örgütlerini destekleyen, 
devleti itham edenler buna yönelik 

bildiriler yayınlayanlar bunların 
başka bir adı olabilir mi? İster bölücü 
örgüt adına, ister paralel örgüt adına 
sürekli ülkenin çıkarlarına saldırmak 
millete düşmanlık değil midir? 
Kardeşlerim Türkiye güçlü bir 
ülkedir, çukur açanı açtığı çukura 
gömerek, imza atanı attığı imzanın 
utancına gark ederek, kem söz 
söyleyeni sözünün ağırlığı altında 
ezerek Allah’ın izni ve inayetiyle 
hepsinin de üstesinden geleceğiz.” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü 
terör örgütünün Türkiye ve Irak’ta 
PKK olarak, Suriye’de PYD ve YPG 
adıyla ülkeye ve millete yönelik 
saldırılarını artırdığını vurgulayarak, 
şöyle konuştu: “Son olarak Ankara’da 
meydana gelen canlı bomba saldırısı 
meselenin vehametini bir kez daha 
ortaya koymuştur. Huzurlarınızda 
tüm dünyaya, özellikle de Batı 
ülkelerine soruyorum: Hangi ülke 
Türkiye’deki terör eylemlerinin, canlı 
bomba saldırılarının, sınır ihlallerinin 

bir benzerine muhatap olup da 
Türkiye kadar itidalli, soğukkanlı 
davranabilir? Amerika’da 11 Eylül 
saldırılarından sonra, benzer terör 
eylemlerinden sonra yaşananları, 
alınan tedbirleri, yürürlüğe konan 
uygulamaları gayet iyi hatırlıyoruz. 
İngiltere’de metro saldırılarından 
sonra yaşananları, Fransa’da çeşitli 
terör eylemlerinin ardından alınan 
önlemleri çok iyi biliyoruz. Rusya’nın 
maruz kaldığı benzer saldırılar 
sonrasındaki tepkileri de halen 
hafızalarımızdadır.”  
Avrupa ülkelerinin mülteci akını 
karşısında yaşadıkları paniğin 
devam ettiğini dile getiren Erdoğan, 
“Koskoca, bakıyorsun bir ülkeye 
şöyle bir avuç mülteci gidiyor. 
Bugün bizim sadece Kilis ilimize 
gelen mülteci sayısı ne biliyor 
musunuz? Kendi nüfusunun 
üstünde 130 bin civarında, Kilis’in 
nüfusu 127 bin, hale bakın. Ama Kilis 
halkı ‘Niye bu mülteciler buraya 
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geldi’ demiyor, ‘Onlar muhacir, biz 
ensarız’ diyor ve gönlünü açıyor” 
şeklinde konuştu. “Burada herhangi 
bir terör tehdidinden öte, canını 
kurtarmak, kendini özellikle bir 
geleceğe adamak üzere bir çaba 
var” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Bütün bunlara karşılık 
Türkiye sadece temmuz ayından bu 
yana 300’ün üzerinde güvenlik 
görevlimizin şehadetiyle sonuçlanan 
dünyada yakın tarihte eşi benzeri 
görülmemiş bir terör saldırısıyla 
karşı karşıya. Şanlıurfa’da, 
Diyarbakır’da Ankara’da, İstanbul’da 
şehirlerimizi hedef alan canlı bomba 

saldırılarında 200’ü aşkın 
vatandaşımızı kaybettik, Allah 
rahmet etsin, mekanları cennet 
olsun inşallah. Bütün bunlar 
karşısında Türkiye’yi ısrarla 
bölgesindeki terör örgütleriyle 
mücadelenin dışında tutmak 
isteyenlerin başka niyetlerle hareket 
ettikleri ortadadır. Türkiye’nin 
mücadelesi şu veya bu etnik gruba, 
inanç grubuna karşı değil, sadece ve 
sadece terör örgütlerine, sadece ve 
sadece terörizme karşıdır. Bütün 
bunlara rağmen ısrarla Türkiye’yi 
Suriye’deki ve kendi topraklarındaki 
Kürtlere yönelik saldırganlıkla 
suçlayanlara şu gerçekleri bir kez 

daha hatırlatmak isterim, Kürtler 
ülkemde benim vatandaşımdır, 
kardeşimdir. Bizim Kürt 
kardeşlerimizle bir sorunumuz yok, 
bizim sorunumuz teröristlerledir. 
Kaldı ki terörist, Kürt 
vatandaşlarımın içinden de çıkar, 
diğer etnik unsurların içinden de 
çıkar, bunu biz gayet iyi biliriz.”  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Türkiye zalim ile mazlumu 
savunanların ayrıldığı, maskelerin 
düştüğü bu süreçte küresel vicdanın 
sesi olmuştur. Türkiye, tüm algı 
operasyonlarına rağmen, Suriyeli 
kardeşlerine, din, dil, mezhep ve 
etnik köken ayırımı yapmadan sahip 

SİYASET
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çıkarak, tüm dünyaya insanlık dersi 
vermiştir” dedi.  Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 
İkinci Mülki İdare Amirleri 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 
kaymakamın gönlüyle ve kafasıyla 
24 saat boyunca çalışan, teyakkuz 
halinde olan kişi olduğunu belirtti. 
Devletin imkanları ve kurallarıyla, 
vatandaşın beklenti ve hassasiyetini 
en üst düzeyde buluşturabilen 
kaymakamın başarılı olacağını 
vurgulayan Erdoğan, “Sizler kolay ve 
çok olan mazeret kapısı yerine, zor 
olan çözüm kapısını 
zorlamalısınız. Elbette ki 
hukuktan ve meşruiyetten 
ödün vermeyeceksiniz ama 
bu demek değil ki, önünüze 
çıkan sorunlar ve zorluklar 
karşısında eliniz, kolunuz 
bağlı oturacaksınız. Asla. Ya 
bir yol bulacaksınız ya bir yol 
yapacaksınız” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
nasıl bir kaymakam 
istediğini, “Kendini mevzuat 
hazretlerine mürit yazdıran 
kaymakamın belki başı 
ağrımaz ama eseri de olmaz. 
Ben ilçelerimizde mazeret 
değil, eser üreten 
kaymakamlar istiyorum. 
Madem bulunduğunuz yerde 
devleti temsil gibi şerefli bir 
sorumluluk üstlendiniz, öyleyse 
bunun hakkını vermek zorundasınız” 
şeklinde ifade etti. Kaymakamlara, 
sürekli murakabe altında olduklarını 
unutmama çağrısında bulunan 
Erdoğan, “Sizleri milletimiz gözlüyor, 
muhtarlarımız takip ediyor, 
siyasetçilerimiz adım adım izliyor, 
İçişleri Bakanlığımızı, onun denetim 
mekanizmalarını saymıyorum, onlar 
ayrı. Kaymakamlarımızın başarıları 
da, başarısızlıkları da ilçeden il 
geneline, oradan bölgeye ve 
Türkiye’ye kadar her yerde biliniyor, 
konuşuluyor” değerlendirmesinde 
bulundu. Erdoğan kendisine, gerek 
illere yaptığı gezileri sırasında, 
gerekse misafirleri aracılığıyla sürekli 
bilgi akışı olduğunu anlatarak 

“Marifet iltifata tabidir diye güzel bir 
sözümüz var biliyorsunuz. Başarılı 
olan kaymakamlarımızı takdir 
etmek, buna karşılık aynı çabayı 
göstermeyenleri de tespit etmek 
durumundayız. Ben sizlere 
güveniyorum, her birinizin takdirlik 
çalışmalar ortaya koyduğuna da 
inanıyorum” dedi.  Son günlerde 
Suriye kaynaklı krizin daha da 
derinleştiğini, Rusya’nın 
müdahalesiyle daha da çıkmaza 
girdiğini gördüklerine işaret eden 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Sizlerin bir kısmının da il ve 
ilçelerde krizin insani ve güvenlik 
boyutuyla yüzleştiğinizi, mücadele 
ettiğinizi biliyorum. Sayıları 3 
milyonu bulan sığınmacıya, yıllardır 
ev sahipliği yapan Türkiye, bu 
bakımdan tarihi bir imtihanı 
yüzünün akıyla veriyor. Ülkemiz ve 
milletimiz gerçekten 5 yıldır bu 
konuda insani görevini, komşuluk 
vazifesini ve uluslararası 
yükümlülüklerini hakkıyla yerine 
getirdi ve getirmeyi sürdürüyor. 
Tarihimizin bize mirası olan, bizi biz 
yapan medeniyet değerlerimizi 
yaşattığımızı, biz şu 5 yılda tüm 
dünyaya gösterdik. Türkiye zalim ile 
mazlumu savunanların ayrıldığı, 
maskelerin düştüğü bu süreçte 
küresel vicdanın sesi olmuştur. 

Türkiye, tüm algı operasyonlarına 
rağmen, Suriyeli kardeşlerine, din, 
dil, mezhep ve etnik köken ayırımı 
yapmadan sahip çıkarak tüm 
dünyaya insanlık dersi vermiştir.”  
Suriye meselesinin aynı zamanda bir 
çok ülke, siyasetçi ve kurum için de 
adeta bir turnusol kağıdı olduğuna 
dikkati çeken Erdoğan, “Biz bu 
süreçte birçok ikiyüzlülüğe de şahit 
olduk. Hatta çok yüzlülüğe şahit 
olduk. Şu ana kadar yapmış 
olduğumuz ödeme 10 milyar dolara 
yaklaşmıştır. STK’larımızın, 

belediyelerimizin yaptıklarını 
söylemiyorum, sadece milli 
bütçeden yapılanları 
söylüyorum” ifadelerini 
kullandı. Kendi halkına karşı 
savaş yürüten rejim 
tarafından, terör 
örgütlerinin desteklendiği, 
terörle mücadele altında 
kirli hesapların hayata 
geçirildiği bir dönemin 
yaşandığını ve Batı’nın bu 
duruma hala sessiz 
kaldığının altını çizen 
Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Yapılan toplantılar var, bu 
toplantılardan bir netice 
çıkıyor mu? Hayır. Rusya, şu 
anda 500 bine yakın insanın 

ölümüne neden olan katil, 
zalim Esed’in yanında yer almak 
suretiyle, o da kendi kimliğini ortaya 
koymuştur. Şu andaki süreçte 
yağdırdığı bombalarla, o da çok açık 
net ortada, çok ciddi bir insanlık 
suçuna ve bir savaş suçu işlemekle 
karşı karşıyadır. Ne diyor Birleşmiş 
Milletler, ‘eğer tespit edilirse, 
belirlenirse bu bir savaş suçudur’ 
diyor. Daha ne arıyorsunuz, işte 
buyurun hastaneler bombalanıyor 
ve o kuvözlerin içerisindeki 
fotoğrafları, resimleri görmediniz 
mi? Gönderin elemanlarınızı 
oralarda yerinde incelemeleri 
yapsınlar. Şu anda PYD’ye, YPG’ye 
hala terör örgütü diyemeyen veya 
demeyen, ‘YPG’ye desteğimiz 
sürecektir’ diyen Amerika’yı da 
anlamakta zorlanıyorum.”

SİYASET
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Efsane liderimiz Erdoğan’dır!
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2016 Bütçesi görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı eleştiren ve “Lideriniz kim?” sorusunu yönelten muhalefete, “AK Parti siyasetinin 
13 yıllık başarı hikayesinin efsanevi kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır” yanıtını verdi.

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, 
muhalefetten gelen “partinin lideri 
kim” sorularına, “Efsanevi kurucu 
lider Recep Tayyip Erdoğan. Vefa 
kongresinde de partinin yeni lideri 
olarak ben seçildim, günü gelince 
de onurla devrederim” diye yanıt 
verdi.  Davutoğlu, Meclis’te dünkü 
bütçe konuşmasında muhalefete, 
“Seçimi kazanın orada siz oturun” 
diye seslendi ve şunları söyledi!  

Yeni lider benim
Bakın ben herhangi bir arkadaşımın 
benim yanımda bir başka genel 
başkana nezaketsiz bir üslupla 
soru sormasına izin vermem.  
“Ben buradayken, bu soru haddi 
değil ama bir arkadaşınız AK 
Parti’nin lideri kim diye sordu. 
Evet, AK Parti siyasetinin 13 
yıllık başarı hikayesinin efsanevi 
kurucu lideri Recep Tayyip 
Erdoğan... Ve ben kendisinden, 
‘vefa kongresi’ adını verdiğim ilk 
olağanüstü kongremizde onurla, 
delegelerimizin tamamının oyunu 
alarak, partinin yeni lideri olarak 
seçildim. Benim liderliğe gelişimde 
kaset oyunları olmadı, olmayacak. 
Ben hiçbir zaman dünyevi ve 
uhrevi kardeş gördüğüm bir 
liderden devraldım. Günü gelince 
de görevimi bir başka kardeşime 
onurla devredeceğim. 
 
Kurultay oyunları oynayın
3 ay için verdiğimiz sözlerin 2 
ayında, vaatlerimizin yüzde 82’sini 
reformlarımızın yüzde 50’sini yaptık. 
Peki 3 aydır CHP neyi tartışıyor? 
Acaba bu meclisin kurucusu olan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
resmi odadan indi mi, inmedi mi? 
Buna karar veremedi. Siz kurultay 
oyunları oynamaya devam edin biz 
ülkeyi yönetmeyi devam edeceğiz 
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Kazanın siz oturun
Cumhurbaşkanımız yüzde 52 
oyla milletten destek alarak 
geldi. Eleştirebilirsiniz ama bu 
vakayı kimse örtbas edemez. 
Bu külliye milletin malıdır. 
Hiçbirimize babamızdan miras 
gelmedi. Cumhurbaşkanımız bir 
reisin, kaptanın oğludur. Bir gün 
gelecek kendisinden sonrakine 
onurla devredecektir. Külliyeyi 
tartışmaktansa 2019 seçimlerine 
iyi hazırlanın, kazanın seçimi orada 
siz oturun. Milletin kaderini Meclis 
belirler.
 
Yan bakan gözü oyarız
Hem Meclis’te olup, hem de 
Cizre’de, Sur’da bir başka ülkenin 
piyonu terör baronlarının 
sözcülüğünü üstlenemezsiniz, bu 
olmaz, herkes yerini tespit etmek 
zorundadır. Dünyanın hiçbir ülkesi 

bir evde bile gayrimeşru silaha izin 
vermez. Kim bu ülkenin bir insanına 
yan gözle bakarsa o yan gözü oyarız. 
Biz bu coğrafyayı dedelerimizden 
geçici olarak emanet almadık, 
kıyamete kadar emanet aldık. Bu 
kürsüden her şey ifade ediliyor, kim 
getirdi ülkeye bu demokrasiyi, biz, 
sonuna kadar da koruyacağız, hiçbir 
sınır olmayacak.
 
Taziye caniyi kutsamak
Ama 29 canı alan caniye taziyeye 
gitmek bütün insanlığı katleden 
birini kutsamaktır, biz buna sessiz 
kalır mıyız. Bu Meclis’in bir üyesinin, 
terör örgütünün bile savunamadığı 
için alt taşerona atfetmek zorunda 
kaldığı bir teröristin taziyesine 
gitmesi kabul edilemez. Terör 
örgütünün bile savunamadığı bir 
eylemi HDP milletvekili savunmuş, 
terör örgütünün bile göze alamadığı 

provokasyonu HDP göz almıştır. 
Hukuki olarak da siyasi olarak da 
bunun bir bedeli vardır.
 
Yeni bir anayasa yapalım
Hiçbir üst sınır koymadan 
özgürlükçü, temel hak ve 
özgürlüklere dayalı yep yeni 
bir anayasayı birlikte yapalım. 
Başkanlığı tartıştırmayız demek 
sansürcü bir zihniyettir, biz 
parlamenter sistemi tartıştırmayız 
diyoruz mu? Parlamenter sistemi 
savunmakla başkanlık sistemini 
savunmak arasında siyasi meşruiyet 
bakımından hiçbir fark yoktur. 
Darbe hukukunu temizlemekse bu 
kolay, biz bunu zaten yapıyoruz, 
gelin iki ayrı komisyon kuralım, 
anayasa yoluna devam ederken 
darbe hukukunu da temizleyelim 
ki kimse darbe lafını bile telaffuz 
etmeye cesaret edemesin.”
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Terörle mücadelede yeni dönem
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun terör saldırıları nedeniyle evlerinden ayrılarak otellerde veya 
kiraladıkları evlerde kalan vatandaşlara kira yardımı yapılacağını açıklaması aileleri sevindirdi.

Başbakan Davutoğlu’nun Mardin’deki 
Artuklu Üniversitesi’nde düzenlenen 
“Kardeşlik Buluşmaları Mardin 
Konferansı”nda Terörle Mücadele 
Eylem Planı ve rehabilitasyon 
çalışmalarına ilişkin konuşmasında, 
“Sur’dan, Cizre’den, Silopi’den çıkıp 
otellerde ya da evlerde kalmak 
durumunda olanlara, her ay düzenli 
kira yardımı yapılıyor ve yapılacak. 
Onlar huzur içinde uyumadıkça, 
Ankara’da bize huzur haramdır. Her 
türlü ihtiyaçları karşılanacak” ifadeleri 
terör saldırılardan mağdur olan 
vatandaşlara umut oldu.
“Allah devletimizden razı olsun”
Sur’da, terör örgütü PKK 
mensuplarınca açılan çukurlar, 
kurulan barikatlar, tuzaklanan 

patlayıcılar nedeniyle can güvenliği 
endişesi taşıdığı için evlerini 
terk ederek, TOKİ tarafından 
yapılan konutlara yerleşen aileler 
mutluluklarını anlattı.
Z.G, eşinin çalışmadığını bu nedenle 
kira ödemekte sıkıntı çektiklerini 
bildirdi. Kira yardımı yapılacak 
olmasından duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Z.G, “Allah devletimizden 
razı olsun” dedi. Z.G, olaylar 
nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını 
evden eşyalarını alamadan 
çıktıklarını anlatarak, eşya ve giysi 
ihtiyaçlarının da bulunduğunu 
aktardı. 
“Devlet sahip çıkınca insan 
çok mutlu oluyor”
H.D, kira yardımı ile ailelerin 

mağduriyetinin giderileceğini 
belirtti. 
“Allah Başbakandan razı olsun, bizi 
sahipsiz bırakmadı, bize sahip çıktı. 
Devlet sahip çıkınca insan çok mutlu 
oluyor” ifadelerini kullanan H.D, 
bu tür yardımların mağdurlar için 
önemine vurgu yaptı.
“Vatandaş devletin yardımını 
hissediyor”
H.B, Türkiye’nin tüm ülkelerin 
mağdur vatandaşlarına kucak 
açtığına işaret ederek, terör 
mağdurlarının da devletin 
yardımlarına ihtiyaç duyduğunu 
dile getirdi. Başbakanın kira yardımı 
yapılacağına ilişkin açıklamasından 
sevinç duyduklarını belirten H.B, 
“Vatandaş devletin yardımını 
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hissediyor. Zaten burada da bize 
yardım yapıldı” ifadesini kullandı.
B.Ö, mağduriyetlerinin giderileceği 
için memnun olduklarını 
işaret ederek, kira yardımı ile 
mağduriyetlerinin büyük ölçüde 
giderileceğini kaydetti.
Terörle mücadelede yeni eylem planı
Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı, 
“Terörle Mücadele ve Rehabilitasyon 
Eylem Planı” kapsamında, teröristle 
etkin mücadele adımları eş zamanlı 
olarak yürütülecek.  Her bakanlık 
ve kurum kendi görev alanı 
çerçevesinde terörden mağdur 
olan şehir ve oradaki vatandaşların 
sosyal, ekonomik ve psikolojik 
mağduriyetlerini gidermek için 
çalışacak. İçişleri Bakanlığından 
alınan bilgiye göre, Kamu Düzeni ve 
Güvenliği Müsteşarlığı başkanlığında 
hayata geçirilecek “Terörle Mücadele 
Master Planı” kapsamında, devlet 
çatısı altında yer alan tüm kurum 
ve kuruluşlar, “Teröristle değil, 
terörizmle mücadelenin ön planda 
olacağı” bir eylem planının parçası 
olacak. 
Bölgeye kalıcı takviye yapılacak 
Bunun yanı sıra Emniyet Genel 
Müdürlüğü Doğu ve Güneydoğu’da 
operasyonların devam ettiği illere 
takviye olarak, 4 binin üzerinde 
polis gönderecek. Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nce operasyonların 
olmadığı diğer il emniyet 
müdürlükleri kadrolarından 
belirlenen ve istihbarat, özel harekat, 
terör ile çevik kuvvet ve bomba 
imha başta olmak üzere branşlarında 
uzmanlaşan polisler, operasyonların 
ardından temizlenen noktalarda 
teröristlerin yeniden yapılanmalarını 
ve çukur ile barikat gibi faaliyetleri 
gerçekleştirmelerini engelleyecek.
Terör mağduru ailelere 
çözüm üretilecek
“Terörle Mücadele ve Rehabilitasyon 
Eylem Planı” ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nca yürütülen 
Aile Sosyal Destek Programı 
(ASDEP) ile de terör mağduru 
ailelerin sorunları tespit edilerek 
çözüm üretiliyor. Sokağa çıkma 

yasağının sona erdiği ve güvenlik 
güçlerinin çekildiği bölgelerde, 
Bakanlık ekiplerince ailelerle 
birebir görüşülerek yeni kuracakları 
yaşamlarıyla ilgili ailelere rehberlik 
ediliyor. 
Pirim erteleme ve esnafa 
borç yapılandırma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ise “Terörle Mücadele 
ve Rehabilitasyon Eylem Planı” 
kapsamında terör olaylarının 
yaşandığı ilçelerde sosyal 
güvenlik primlerinin ertelenmesi, 

beyannamelerin verilmesinde 
esneklik sağlanması ve borç 
yapılandırmalarının bozulmaması 
için adımlar atmaya başladı.
TOKİ’den kentsel dönüşüm
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 
master plan kapsamında, insan 
sağlığı ve can güvenliği için 
risk doğuracak bütün yapıların 
temizlenmesi, daha yaşanabilir 
konutların inşası ile Doğu ve 
Güneydoğu bölgesindeki illerde 
de kentsel dönüşüm çalışmaları 
yapacak.
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Başkent Ankara’da hain saldırı
Ankara’da 17 Şubat Çarşamba akşam saatlerinde şiddetli bir patlama yaşandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
yakınlarında yaşanan patlamada 28 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişi yaralandı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 17 
Şubat akşam saatlerinde askeri 
lojmanlar bölgesinde şiddetli 
bir patlama meydana geldi. 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 
300 metre mesafede yaşanan 
patlamanın ardından olay yerine 
çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 
Genelkurmay Başkanlığı ve Meclis 
binasına çok yakın bir yerde 
yaşanan şiddet patlama Ankara’nın 
çeşitli noktalarından duyuldu. 
Patlama nedeniyle 28 kişi hayatını 
kaybederken 61 kişi yaralandı.
Olayın askeri servis aracına yönelik 
bir saldırı olduğu iddia edilirken, 
olay yerinde çok sayıda sağlık 
ekibi sevk edildi. Ankara’da askeri 
servis konvoyuna bombalı saldırıyı 
düzenleyen canlı bombanın 

Abdulbaki Sömer olduğu yapılan 
DNA eşleşmesinin ardından 
kesinleşti. 22 Şubat’ta Ankara Sulh 
Ceza Hakimliği, Merasim Sokak’ta 
gerçekleşen bombalı terör saldırısıyla 
ilgili yürütülen soruşturma 
kapsamında tutuklanmaları istemiyle 
mahkemeye sevk edilen 14 kişinin 
tamamının tutuklanması yönünde 
karar vermişti. Zanlıların, “silahlı 
terör örgütüne yardım etme”, 
“kamu kurum ve kuruluşlarını aracı 
olarak kullanarak dolandırıcılık” 
ve “resmi belgede sahtecilik” 
suçlarından tutuklandığı ifade 
edilmişti.  İnönü Bulvarı’nı dikmen 
Caddesi’ne bağlayan Merasim 
Sokak’ta askeri servis araçlarının 
geçişi sırasında düzenlenen bombalı 
saldırının ardından Adana, Bolu, 

Tekirdağ, İzmir, İstanbul, Ankara 
ve Diyarbakır’da eş zamanlı 
operasyonlar düzenlenmişti.  
Patlamayla ilgili bir açıklama yapan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan: “Bu olay şunu göstermiştir, 
Türkiye’de son dönemde cereyan 
eden terör eylemleri karşısındaki 
operasyonlarımız ciddi manada 
neticesini vermektedir. Bu aldığımız 
neticeler özellikle ülkemizde, 
ağırlıklı olarak bölge halkında 
olumlu neticeler vermektedir.”  dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gerek 
PKK gerekse PYD’nin her ne kadar 
başında olanlar bu işin kendileriyle 
alakalı olmadığını söylüyorlarsa 
da, bu iş son olarak İçişleri 
Bakanlığımızın da tüm istihbarat 
örgütlerimizin de elde ettiği bilgiler, 

GÜNCEL
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Başkent Ankara’da hain saldırı belgelerle bunlara ait olduğu ortaya 
çıkmış vaziyettedir.”  açıklamasında 
bulundu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Ankara’daki terör 
saldırısında yaralananları tedavi 
gördükleri GATA’da ziyaret etti.  
Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı 
ziyaretinin ardından geldiği GATA’da 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 
tarafından karşılandı. 
YARALAR SARILIYOR 
Ankara’da 28 kişinin hayatını 
kaybettiği bombalı saldırının 
meydana geldiği Merasim 
Sokak’taki askeri lojmanlara 
Türk bayrakları asıldı. Saldırının 
meydana geldiği olay yerindeki 
askeri lojmanlarda hasar tespit 
çalışmaları başlatılırken, lojmanların 
camlarının kırıldığı, pencerelerin 
tahrip olduğu ve binaların üzerindeki 
şarapnel parçalarının ağır hasarlar 
oluşturduğu görüldü. 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Ankara’daki terör saldırısının 

gerçekleştirildiği Merasim Sokak’ta, 
patlamanın yaşandığı alana 
karanfil bıraktı ve saldırıda şehit 
olanlar için dua okudu. Başbakan 
Davutoğlu, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’nde (GATA) saldırıda 
hayatını kaybedenlerin cenazelerinin 
memleketlerine uğurlanması 
dolayısıyla düzenlenen törene 
katıldıktan sonra, beraberindeki 
bakanlarla saldırının gerçekleştirildiği 
İnönü Bulvarı’nı Dikmen Caddesi’ne 
bağlayan Merasim Sokağa geldi. 
Patlamanın yaşandığı noktaya 28 
şehidin anısına 28 karanfil bırakan 
Davutoğlu, şehitler için dua etti. 
Başbakan Davutoğlu’na eşlik eden 
İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Milli 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz 
da saldırının düzenlendiği alana 
karanfil bıraktı. Ankara Valisi Mehmet 
Kılıçlar’dan patlamayla ilgili bilgi 
alan Davutoğlu, bir süre olayın 
gerçekleştiği yeri ve bölgeyi inceledi.
Bazı ülkelerin Ankara büyükelçileri 

de Ankara’daki bombalı saldırının 
gerçekleştiği yere, yaşamını yitirenler 
anısına karanfil bıraktı.
Büyükelçiler, İnönü Bulvarı’nı 
Dikmen Caddesi’ne bağlayan 
Merasim Sokağı’na geldi. 
Patlamanın gerçekleştiği alana 
gelen büyükelçiler, saldırıda hayatını 
kaybedenler anısına karanfil bıraktı. 

GÜNCEL
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
Türkiye’nin 500 milyar dolarlık ihracat 
hedefinde önemli olanın dünya dış 
ticaretinden alınan pay olduğunu 
belirterek, “Eğer 2023’te dünya dış 
ticareti 25 trilyon dolar olursa ve 
Türkiye 375 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirirse hedefi tuttururuz. 
O zaman yüzde 1 pay almış oluruz. 
Önemli olan rakam değil, dünya dış 
ticaretinden, pastadan alacağımız 
pay” dedi. Ekonomi Bakanlığı’nın 
katkılarıyla TİM ve Ege İhracatçı 
Birlikleri (EİB) ev sahipliğinde 
inovasyon kavramını Anadolu’ya 
yaymak amacıyla düzenlenen 
Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri, 
Anadolu turuna İzmir’den 
başlayacak. 17-18 Mart 2016 
tarihlerinde başlayacak etkinliğin 
tanıtımı amacıyla bir otelde 

bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
Toplantıya TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ve EİB Koordinatör 
Başkanı Sabri Ünlütürk’ün yanı sıra, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Demirtaş, EİB Koordinatör Başkan 
Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İMEAK 
Deniz Ticaret Odası İzmir Şube 
Başkanı Yusuf Öztürk, İZKA Kalkınma 
Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, 
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz, üniversite rektörleri 
ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. 
Toplantıda konuşan TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, inovasyon 
haftasının geçen 2 yılda olduğu gibi 
bu yıl da İzmir’den başlayacağını 
belirterek, “İnsan hayal kurabilirse, 
ortaya bir fikir koyabilirse, bunu ticari 
ve sosyal değere dönüştürebilirse 

o zaman inovatif bir şeyler ortaya 
çıkıyor. Bu açıdan yeni Türkiye’nin 
inşası başlı başına bu toprakların 
son dönemde gördüğü en önemli 
inovasyon hamlesidir” diye konuştu.
İnovasyonun geleceğin müteahhidi 
olduğunu vurgulayan Büyükekşi, 
“İnovasyon geleceği inşa ediyor. 
Her yeni inovasyon bir öncekini 
yıkıyor. Milli gelirin yüzde 3’ü AR-
GE’ye dayanan yüksek teknolojili 
markaların olduğu bir Türkiye 
oluşturmak zorundayız. Son 2 
yıldan bu yana doğal kaynaklara 
dayanan ülkelerin ekonomileri aşağı 
doğru gidiyor. Bu yüzden o ülkelere 
baktığımızda ekonomik güçlerini 
büyük ölçüde bu kaynaklardan 
elde ettikleri için sürdürülebilir bir 
yapı olmuyor. Türkiye’nin zengin 
yeraltı kaynakları bulunmuyor 
ancak genç, dinamik, hayalleri 

İnovasyon Haftası İzmir’de
Türkiye İnovasyon Haftası, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından 
Ekonomi Bakanlığı katkıları ile 17-18 Mart 2016 tarihleri arasında üçüncü kez İzmir’de düzenlenecek.

GÜNCEL



29ŞUBAT 2016 - SAYI 11

kabına sığmayan bir insan kaynağı 
bulunuyor. Bu noktada önemli 
olan insanlara cesaret vermektir” 
ifadelerini kullandı. İnovasyon 
haftası etkinlikleriyle her yıl on 
binlerce kişiye ulaştıklarını kaydeden 
Büyükekşi, geçen yılki etkinliğe 
50 bin kişinin katıldığını, bu 
rakamlara bakıldığında inovasyon 
konusunda farkındalık oluşturma 
amaçlarına büyük ölçüde ulaştıklarını 
gördüklerini belirtti. Büyükekşi, 7 
yıl önce ihracat hedefi belirlemeye 
çalışırken önemli ekonomistlerle 
görüşerek 2023’te dünya dış 
ticaretinin ne olacağına yönelik 
öngörülerini istediklerini belirtti. 
Görüşmeler sonunda 25 trilyon dolar, 
34.5 trilyon dolar ve 50 trilyon dolar 
olarak üç senaryonun ortaya çıktığını 
kaydeden Büyükekşi, senaryolardan 
25 trilyon doların düşük, 50 trilyon 
doların çok yüksek olduğunu 
düşündüklerini ve bu nedenle 34,5 
trilyon doları benimsediklerini 
ifade etti. Büyükekşi sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Dünya dış ticaretinde 

yüzde 1.5 pay almayı hedef olarak 
koyduk. 34,5 trilyon doların yüzde 
1,5 ’i 500 milyar dolar yapıyor. Bu 
hedef tek bacaklı değil. Bir taraftan 
500 milyar dolar, öbür taraftan hedef 
dünya dış ticaretinde yüzde 1,5 pay 
almak. İçinde olduğumuz ortamdan 
örnek vereyim, 2015 yılı dünya dış 
ticareti 15.2 trilyon dolar. Türkiye 
iki tane şeyde rekor kırdı. Dünya 
dış ticaretinden aldığı pay yüzde 
0.8 iken, yüzde 0.95 e çıktı. 2018 yılı 
hedefi bizim yaptığımız programda 
dünya dış ticaretinden yüzde 1.2 
pay almak. Böyle gidersek inşallah 
gerçekleştiririz. 2023’te de yüzde 
1.5’i gerçekleştiririz. Ben şunun 
altını çizmek istiyorum. Eğer dünya 
dış ticareti 25 trilyon dolar olursa, 
Türkiye 375 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirirse hedefi tuttururuz. 
Ya da tersini söyleyelim, 50 trilyon 
dolar olursa biz de 500 milyar dolar 
yaparsak hedefi gerçekleştirmemiş 
oluruz. O zaman yüzde 1 pay almış 
oluruz. Bunu da yapabilmemiz 
için katma değeri yükseltmek, 

teknoparklar, ARGE, inovasyon, 
marka konusundaki çalışmalar 
çok büyük destek sağlayacak.” 
İzmir Buluşmaları’na ev sahipliği 
yapacak Ege İhracatçı Birlikleri’nin 
Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 
bu yıl ki programı interaktif 
etkinliklerle zenginleştirmeyi 
amaçladıklarını dile getirerek, 
program hakkında bilgi verdi. 
Ünlütürk, iki gün sürecek etkinlik 
boyunca inovasyon, markalaşma, 
pazarlama gibi konularda panel ve 
konferanslar olacağını dile getirdi. 
Gerçekleşecek organizasyonda 
inovasyonun her yönünün 
anlatılacağını söyleyen Ünlütürk, 
birçok etkinlik düzenleyeceklerini 
belirterek, “İnovasyonun sınırsızlık 
masalı, globalde iz bırakan Türkler, 
çevrenin sesine inovasyonla ses ver, 
pazarlama ve markalaşma, çocuğun 
hayal gücü inovasyonun gerçek 
gücü, tasarımı markalaştıranla, sıra 
dışı kadınlar, girişimcinin şifreleri, 
globalleşen Türk mutfağı gibi birçok 
paneller gerçekleştirilecek” dedi.

GÜNCEL
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Fitch’ten Türkiye’ye büyük övgü
Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Gamble

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 6 ay öncesine kıyasla siyasi görünümün daha istikrarlı 
olduğunu, Türk bankalarının yılın ilk çeyreğinde ılımlı kredi büyümesinden olumlu etkilendiğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings Kıdemli 
Direktörü ve Türkiye Analisti 
Paul Gamble,  “Kamu borcunun 
azalması ve ülkenin mali pozisyonu 
‘yatırım yapılabilir’ notunun 
temelini oluşturuyor” dedi.  Fitch’in 
Türkiye’nin “BBB-” ile “yatırım 
yapılabilir” seviyedeki kredi notunu 
ve “durağan” not görünümünü 
teyit etmesinin ardından kuruluşun 
Türkiye raporlarını hazırlayan Gamble, 
konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. 
Gamble,  “Temel pozitif gelişme 
düşük petrol fiyatlarında yaşandı. 
Düşük petrol fiyatları cari açığın 
azalmasını sağladı. Öte yandan 
cari açığın finansmanı açısından 
da gelişmelerin kaydedildiğini 
görüyoruz. Mali tarafta da görece 
pozitif bir görünüm var. Kamu 

borcunun milli gelire oranı düştü” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Bundan 6 ay öncesine kıyasla 
siyasi görünümün daha istikrarlı 
olduğunu fakat jeopolitik risklerde 
artış kaydedildiğini belirten Gamble, 
“Makro ekonomik tarafa bakarsak, 
ekonomik büyüme beklediğimizden 
daha iyi durumda. 2015 yılı güçlü 
bir yıl oldu. 2016’nın da  büyüme 
anlamında iyi bir yıl olacağını 
düşünüyoruz. Bu yıl ekonomik 
büyümenin yüzde 3,5 civarında 
olmasını bekliyoruz” dedi. Bölgede 
artan jeopolitik risklere de dikkati 
çeken Gamble, “Türkiye dışsal alanda 
hassas. Fakat bu hassasiyet uzun 
zamandır var. Bunu dikkat alıyoruz ve 
reytinglerimiz bunu (hassasiyetleri) 
içeriyor. Reytingin ya da görünümün 
değişmesine neden olacak şey, bu 

hassasiyetlerin materyalleşmesi 
(gerçekleşmesi) olur. Fakat bunu 
görmedik” ifadelerini kullandı.

 “Cari açık bu yıl yüzde 3,5 
seviyesine gerileyecek”
Türkiye ekonomisinin büyüme 
performansının tahminlerden daha 
iyi olduğunu belirten Gamble, “Bu yıl 
ve gelecek yıl Türkiye ekonomisini 
yaklaşık yüzde 3,5 oranında büyüme 
kaydetmesini bekliyoruz. Genel 
olarak bu büyüme tüketimin itici 
gücüyle olacak. Gelecek sene 
büyüme oranında yapısal reform 
gündeminin uygulanmasına bağlı 
olacak şekilde küçük bir farklılık 
olabilir. Önünüzdeki dönemde yerel 
politikada geçen iki yıla kıyasla daha 
az siyasi engel olacağını düşünürsek, 
daha fazla reformun uygulanmasını, 
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büyüme kompozisyonun biraz daha 
tüketimden yatırıma kaymasını 
bekliyoruz” değerlendirmesinde 
bulundu.  Türkiye’nin düşük petrol 
fiyatlarından en çok faydalanan 
ülkeler içerisinde yer aldığının altını 
çizen Gamble, “Enerji kontratları 
sebebiyle düşük petrol fiyatlarının 
cari açığa yansıması yaklaşık 6-9 
ay alıyor. Bu yıl cari açığın GSYH’ya 
oranla yüzde 3,5 seviyesinde 
gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu 

2009 yılından bu yana en düşük 
seviye” şeklinde konuştu. Gelecek 
yıl itibariyle cari açık cephesinde 
bir miktar artışın görülebileceğini 
belirten Gamble, “Bu yıl petroldeki 
beklentimiz 35 dolar seviyesinde. 
Önümüzdeki yıl bunun 45 dolara 
yükselmesini bekliyoruz. Türkiye’de 
cari açık alanında dikkat değer 
bir gelişme var” şeklinde konuştu.  
Enflasyon cephesinde yükselişin 
devam edebileceğinin altını çizen 

Gamble, Türk lirasındaki değer 
kaybının ve asgari ücretteki artışın 
önümüzdeki dönemde enflasyon 
üzerinde etkisini gösterebileceğini 
kaydetti.  Gamble, “Enflasyonda Türk 
lirasındaki değer kaybının etkisiyle 
ve asgari ücret artışının etkisiyle bu 
yıl artış bekliyoruz. Bu yıl enflasyon 
yüzde 9,2 oranında gerçekleşecektir. 
Önümüzdeki yıl ise ortalama 
enflasyonun yüzde 8,2 oranında 
gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi 
İşgücü Girdi Endeksleri 2015 
yılı 4. çeyrek verilerini açıkladı. 
Buna göre, mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış sanayi 
istihdam endeksi geçen yılın 4. 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 0,4 arttı. Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi istihdam 
endeksi ise önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 0,1 düştü. 
Söz konusu endeks, yıllık bazda ise 
yüzde 0,3 artış gösterdi. Sanayide 
çalışılan saat endeksi de 2015’in 4. 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 0,5 arttı. 

Takvim etkisinden arındırılmış 
sanayide çalışılan saat endeksi 
ise bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 0,9 geriledi. Söz 
konusu endeks yıllık bazda da 
yüzde 0,8 azaldı. Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış sanayide 
brüt ücret - maaş endeksi 2015 
yılının 4. çeyreğinde bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 2,2 arttı. 
Takvim etkisinden arındırılmış 
sanayide brüt ücret - maaş endeksi 
ise bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 12,7 yükseldi. Brüt 
ücret - maaş endeksi yıllık bazda ise 
yüzde 13,7 yükseldi.

Sanayide istihdam yüzde 0,3 arttı

EKONOMİ
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TERÖRİZME KARŞI 
FRANSA’DA PROTESTO
Fransa’nın Bordeaux kentinde 14 Şubat Pazar günü Türk 
Konsolosluğu önünde ‘Terör ve Terörizme’ karşı protesto 
gösteri mitingi yapıldı. Bordeaux, Toulouse, Limoge, La 
Rochelle, Brive ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşların 
katılımıyla gerçekleşen gösteri mitinginin “Terörizme 
ve Terör Destekçilerine Hayır – Türkiye ile Dayanışma” 
amacıyla düzenlendi. Protesto mitingini herhangi bir ku-
rum ve kuruluş düzenlemediği açıklandı. Yalnız Türkiye ve 
ülke aşkı gönüllüleri olarak katılacak olanların mitinge ge-
lirken Türk bayrağı dışında her hangi bir parti ve kuruluşun 
flaması getirilmemesi istendi. Miting ile ilgili tüm yasal 
izinler Fransa resmi mercileri tarafından verildiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı, New York’ta, Türkiye’nin Birleşmiş 
Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ve New York 
Başkonsolosluğu’nun ihtiyaçlarını karşılamak için 
mevcut Türkevi binasının yerine 32 katlı gökdelen inşa 
edileceğini duyurdu. Mevcut Türkevi binasının yıkımının 
bu yıl içinde yapılacağının belirtildiği açıklamada, yeni 
Türkevi binasının yapımına aynı yıl içinde başlanacağı ve 
projenin 2018’de tamamlanmasının öngörülüyor.

NEW YORK’TA YENİ 
TÜRKEVİ PROJESİ

DÜNYA
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İzmir’in Farklı’sı...

Sevgili okurlar öncelikle size kendimi 
tanıtarak yazıma başlamak isterim. 
İsmim Emre BARLAH ve İzmir’de 
yerleşik olan Spiritual Journeys 
Travel isimli acentemde hem iç ve 
dış pazara turlar düzenlemekte, 
hem de profesyonel turist rehberi 
olarak ülkeme hizmet etmekteyim. 
Dış pazarda çoğunlukla Amerikalı 
ve Japon misafirleri güzel ülkemizde 
konuk etmekte; iç pazarda ise daha 
çok Uzak Doğu turları üzerinde 
uzmanlaşmış bulunmaktayım. 
Bu köşe yazısını yazma konusunda 
teklif aldığımda açıkçası ne 
yazacağımı düşündüm fakat aynı 
zamanda şahsi seyahat bloglarımı 
yayınlıyor olduğum için de çok 
endişelenmedim zira alışık olduğum 
bir durumdu... Yaklaşık 25 yılı 
devirmiş bir turizm profesyoneli 
olarak 2011 senesinden itibaren 
özellikle yurdumuz insanının tatil 
ve seyahat anlayışını analiz etmeye 
ağırlık verdim. Yabancı misafirlerimin 
seyahat alışkanlıklarına aşinaydım 
ama ülkem insanı ve özellikle doğup 
büyüdüğüm şehir olan İzmir için 
birşeyler yapma zorunluluğunda 
hissettim kendimi... Bu nedenle de 
Japon’ ların Kaizen (Belirli bir zaman 
diliminde müşteri memnuniyetinin 
arttırılması ve rekabet güçlerinin 
etkilenmesi amacıyla süreçlere 
yönelik, çalışan, süreç, zaman ve 
teknolojide yavaş yavaş; fakat çok 
sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı 
ve maliyetlerde bir düşmeyi ifade 
eden bir kavramdır. Japonca bir 
birleşik sözcük olan kaizeni oluşturan 
sözcüklerden kai değişim, zen ise 
daha iyi anlamına gelmektedir.) 
Felsefesi’ ni baz aldım ve biraz da 
ileriyi görerek herkesin kolaylıkla 
seyahat edemediği destinasyonlar 
üzerine ağırlık verdim. Amacım; 
özellikle İzmir insanının hem daha 

çok seyahat edebilmesini, değişik 
destinasyonları tanıyabilmesini 
sağlamak; hem de bunu İzmir 
dışından bir acenteye bağlı olmadan 
ve yüksek ücretler ödemeden 
yapmasına olanak vermekti... Beni 
yetiştiren kente karşı bir vicdan ve 
vefa borcum vardı. 
Bu konuda başarıya ulaştığımı 
sanıyorum. Dizayn etmiş olduğum 
programlar neredeyse yok satmaya 
başladı... Ve 2015-2016 sezonunda 
öngördüğüm gelişme ne yazık ki 
gerçekleşti... Bölgemizde yaşanan 
olaylar sonucu; ürün çeşitliliğine 
gitmemiş, bir risk planı yapmamış 
ve günü yaşamış olan turizm 
profesyoneli arkadaşlarımın birer 
birer sektörden ayrılmasına üzülerek 
şahit oldum. 
Yazımın başlığı olan ‘’İzmir’ in Farklı’ 
sı...’’ dememin bir başka sebebi ise, 
İzmir için start verdiğim projelerimin 
henüz yeni başlıyor olması... Sizi 
açıkçası şu anda biraz olsun merakta 
bırakmak isterim. Fakat şu kadarını 
söyleyebilirim ki projelerimden 
birisi hem Türkiye’ yi hem de 
özellikle İzmir’ i turizm ve tanıtımda 
‘UÇURACAK’ büyüklükte... Her projem 
ve girişimimde ‘Yapılmamış Olanı 
Yap’ ve ‘Daha Önce Kimsenin Cesaret 
Edemediği İşlere İmzanı At’ felsefesini 
kendime düstur edindim. Eğer kısmet 
olur ve sizinle bir sonraki yazımı 
paylaşabilirsem bu projeler hakkında 
size daha da detaylı bilgi vereceğim. 
Şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Hani 
bir zamanlar Mehmet ALİ BİRAND 
‘Aman kimselere randevu vermeyin 
!’ derdi ya... Benden de size tavsiye... 
Bu sonbahar için kimselere randevu 
vermeyin. İzmir’ de harika bir etkinlik 
gerçekleşecek...
Bir sonraki yazıya kadar sağlıcakla 
kalın... Sağlıklı ve huzurlu günler 
dileklerimle...

İç
im
izd

en

Emre BARLAH
Spiritual Journeys Travel
www.sjtturkey.com

İÇİMİZDEN
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Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 
hayatını kaybeden iş adamı 
Mustafa Koç, Zincirlikuyu 

Mezarlığı’nda yer alan aile 
kabristanında toprağa verildi. 
Mustafa Koç’un naaşı, dedesi 
merhum Vehbi Koç’un mezarının 
yanına defnedildi.  Koç için ilk 
tören Üsküdar Nakkaştepe’deki Koç 
Holding Genel Müdürlük binasında 
düzenlendi. Koç Holding’deki ilk 
tören yarım saat sürdü. Mustafa 
Koç’un törene beyaz bir cenaze 
arabasıyla getirildiği görüldü. 
Yaklaşık yarım saat süren tören 
sonrasında Koç’un cenazesi Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Tatbikat Camisi’ne doğru yola 
çıktı. Üsküdar Nakkaştepe’deki Koç 
Holding Genel Müdürlük binasında 
düzenlenen törenin ardından 
Mustafa Koç’un cenazesi son 
yolcuğuna uğurlanacağı camiye 
kardeşi Ali Koç ve sevenlerinin 
omuzları üzerinde getirildi. Mustafa 

Koç’un kardeşi, Koç Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Koç, Mustafa Koç’un 
cezanesini omzunda taşıdı. Ali Koç 
ve aileden başka isimlerin cenaze 
namazı sırasında omuzlarında 
“Seni unutmayacağız Mustafa 
Koç” yazan bir atkı ile bekledikleri 
görüldü. Ankaralı olan Mustafa Koç 
için Ankaralı Seğmenler tabutun 
yanında nöbet tuttu. Tabut üzerine 
aile bireylerini temsilen çiçekler 
bırakıldı. Tabutun başına Mustafa 
Koç’un fotoğrafı ve Fenerbahçe 
logolu bayrak bulundu. Mustafa 
Koç’un cenazesine Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Ahmet Davutoğlu ve CHP Lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra 
Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit de 
katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, camiye gelip, Koç ailesine 
baş sağlığı diledi. Törene siyasilerden 
ilk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 
gelirken, Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu 
ilerleyen dakikalarda peş peşe geldi.

Mustafa Koç’a
zamansız veda
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Koç, son yolculuğuna uğurlandı. 
Koç’un cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan 
Davutoğlu ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu da cenazeye katıldı.
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Mustafa Koç’un vefatı dolayısıyla 
Koç Ailesi, taziyeleri Divan Oteli’nde 
kabul etti. İş, sanat ve siyaset 
dünyasından birçok kişi aileye 
başsağlığı dileklerinde bulundu. 
Taziyeleri, Mustafa Koç’un babası 
Rahmi Koç, kardeşleri Ali Koç 
ve Ömer Koç, halası Semahat 
Arsel, annesi Çiğdem Simavi, eşi 
Caroline Koç ve kızları kabul etti. 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, akşam 
saatlerinde eşi Sare Davutoğlu ile 
birlikte Divan Otel’e gelerek Koç 
ailesine taziyede bulundu. Yaklaşık 
yarım saat süren ziyaretin ardından 
kısa bir açıklama yapan Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, Koç ailesine 
tekrar taziyelerini iletti. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, “Sayın Mustafa 
Koç, Türkiye’de sadece bir işadamı 
olarak değil, sosyal olarak Türkiye’de 
çok önemli projelere katkıda 
bulunmuş ve bu projeler de takdirle 
takip edilmiştir. Vefatı hepimizi derin 
üzüntüye gark etmiştir” dedi.

Ali Sabancı Ajda Pekkan

İlker Başbuğ Mesut Yılmaz

İlber OrtaylıÖmer Koç

Fatih Terim

Başbakan Ahmet Davutoğlu

Tofaş çalışanları

GÜNCEL
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KÜLTÜR-SANAT

Operasyonlarda

Mh .

Cemal 

Mh.

Abdaldede
Mah.

Lalebey Mah.

KURŞUNLU CAMİİ

SÜLEYMAN NAZİF ANAOKULU

ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ

Sur ilçesindeki terör olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı 
ilan edilen 6 mahallede yaklaşık 4500 aile, evlerinden ayrılmak 
zorunda kalarak merkez Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerine 
taşındı.

Sokağa çıkma yasağının sona erdiği Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, 
Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Camii Nebi, İskenderpaşa ve 
Melikahmet mahallelerinde ise vatandaşlar, hasar gören ev ve iş 
yerlerini onarmaya başladı.
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İÇİMİZDEN

Dünya Türkiye’yi dinamitliyor!
 İlk önce Ankara’da hayatını kaybeden 
tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
ve ailelerine sabır diliyorum. Yaralı 
olanların da bir an önce iyileşmelerini 
umuyorum. 
Bu ülkede herkes o kadar iç 
siyasete odaklanmış durumda 
ki, dışarıda üzerimizde oynanan 
oyunları görmekte zorlanıyoruz. 
Güneydoğudaki olaylar; Suruç, 
Diyarbakır, Sultan Ahmet ve 
Ankara’daki patlamalar bize bir 
kez daha dış güçlerin Türkiye’deki 
çabalarını göstermekte. 
Ne yazık ki, birlik olmamız gerekirken 
biz de bu oyunların parçası oluyoruz. 
Bu ayki yazımda çok bir şey söylemek 

istemiyorum. Sadece bir çağrıda 
bulumak istiyorum: Zaman birlik ve 
beraberlik zamanıdır. Görüşünüz 
ne olursa olsun dış güçlere karşı 
beraber durmamız gerekiyor. Onların 
bizi birbirimize düşürmesine izin 
vermemeliyiz. 
Unutmayalım ki onlar kazanırsa 
Türkiye’deki herkes kaybedecek! 
Arkadaşımın çizdiği bir karakatür 
aslında her şeyi çok net bir şekilde 
anlatmakta. Gözler üstümüzde, birileri 
bizi dinamitlemeye çalışıyor, buna 
izin vermemeliyiz. Sizi arkadaşımın bu 
çizmiyle baş başa bırakıyorum. Yorum 
sizin!

İç
im
izd

en

Kaan Namlı
kaan.namli@simgedergi.com

Çizim: Cansu ÇALI
e-mail: cansue90@gmail.com
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Suriyelilerin yaklaşık 2 milyon 300 bini Türkiye’nin farklı 
illerinde 273 bin 23’ü AFAD tarafından 10 ilde kurulan 25 

geçici barınma merkezinde kalıyor.

Dünyada en fazla sığınmacının yaşadığı Türkiye, devletin ve hayırseverlerin uzattığı yardım 
eli sayesinde sığınmacılar için en güvenli liman olma konumunu sürdürüyor.

Bugüne kadar kamp içi ve dışında 
yaklaşık 10 milyon 30 bin 313 poliklinik 

hizmeti sunuldu.

67 bin 690 
doğum gerçekleşti.

294 bin 271 
cerrahi müdahale

yapıldı.

78 bin 707
çocuk ve gence 1211

derslikte eğitim
verildi.

Türkiye, Suriyeliler için 
bugüne kadar 8 milyar 

dolar insani yardım 
harcaması yaptı.

Suriyeliler için 
gönderilen uluslararası 
yardım miktarı ise 455 
milyon dolarda kaldı.

Türkiye’de yaklaşık
3 milyon sığınmacı bulunuyor

Suriyeli

SIĞINMACILARIN GÜVENLİ LİMANI: TÜRKİYE

2 milyon 541 bini

Dünyada en fazla sığınmacının 
yaşadığı Türkiye, devletin ve 
hayırseverlerin uzattığı yardım 
eli sayesinde sığınmacılar için en 
güvenli liman olma konumunu 
sürdürüyor. 2 milyon 541 bini 
Suriyeli olmak üzere yaklaşık 3 
milyon sığınmacıya kucak açan 
Türkiye, adeta tüm dünyaya insanlık 
dersi veriyor. Suriye’de yaşanan 
savaş sonrası ülkelerinden kaçanlar 
için açık kapı politikası uygulayarak 
geri göndermeyen ve geçici koruma 
statüsü veren Türkiye’de biyometrik 
kayıt sistemine göre 2 milyon 541 
bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye’ye 
sığınan Suriyelilerin 273 bin 23’ü 
AFAD tarafından 10 ilde kurulan 

25 geçici barınma merkezinde 
misafir edilirken yaklaşık 2 milyon 
300 bini ise barınma merkezlerinin 
dışında farklı illerde yaşıyor. Geçici 
barınma merkezlerindeki 15 
sahra hastanesinde sağlık hizmeti 
veriliyor. Sığınmacılara bugüne 
kadar kamp içi ve dışında yaklaşık 
10 milyon 30 bin 313 poliklinik 
hizmeti sunuldu, 419 bin 529 yatan 
hastaya hizmet verildi, 294 bin 271 
cerrahi müdahale yapıldı ve toplam 
67 bin 690 doğum gerçekleştirildi. 
Suriyeli genç ve çocukların eğitimi 
kapsamında, kreş, ilköğretim ve 
lise düzeyinde yaklaşık 78 bin 707 
çocuk ve gence, bin 211 derslikte 
389’u Türk, 2 bin 831’i Arap olmak 

üzere 3 bin 220 öğretmen tarafından 
eğitim verildi. Türkiye, Suriyelilere 
iş gücü piyasasını bozmayacak 
şekilde çalışma izni verilmesi 
konusunda da önemli bir adım 
attı. Suriyeliler için bugüne kadar 8 
milyar dolar insani yardım harcaması 
yapan Türkiye’ye Suriyeliler için 
gönderilen uluslararası yardım 
miktarı ise 455 milyon dolarda 
kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın geçen yıl mart ayında 
Ukrayna’ya yaptığı ziyaretin ardından 
116 aileden 466 Ahıska Türkü, aralık 
ayında Ukrayna’dan Erzincan’a 
getirilmiş ve Üzümlü ilçesinde TOKİ 
tarafından yaptırılan konutlara 
yerleştirilmişti.
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TERÖR ve DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

İç
im
izd

en

M. Tuğtigin ŞEN
tugtigin.sen@simgedergi.com

Her gün iç çekişmelerle şehit kanları 
dökerek al bayrağımızı  dalgalandırmaya 
devam etmek durumunda kaldığımız 
vatanımızın doğu ve güneydoğu Anadolu 
bölgesi’ndeki bölücü terör son yıllarda  
yoğunluk kazanarak, devletimizin ve aziz 
milletimizin  bölünmez bütünlüğünü 
ciddî bir şekilde tehdit eder konuma 
gelmiştir.  Türk devletlerini parçalamak 
sanıldığı kadar güç olmamaktadır. 
Bizim gibi, tarihte 17 devlet kurmuş 
başka bir millete  rastlamak mümkün 
değildir. Devletlerimizin yıkılmasının 
asıl sebebi araştırıldığında ise karşımıza 
savaşlar değil kardeş kavgaları ve iç 
mücadeleler çıkmaktadır.  Sarıkamış’ta, 
Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, 
bizler için kol kola vererek, kanlarını 
akıtarak şehit olmuş atalarımızın 
mezarlarını ziyaret ederken mezar 
taşlarından anlayabildiğim Türk’ü, Kürt’ü, 
Çerkez’i, Yörük’ü, Laz’ı, Alevi’si, Sunni’si, 
Hanefi’si, Türkmen’i, Tatar’ ile geçmişteki 
atalarımızın ruhlarının bizlere şu anda 
yeniden ;   “Ey Türk budun! (milleti), aklını 
başına topla, düşmanlarına kanma, 
birlik ve beraberlikten ayrılma, devletine 
sahip ol, sonra ölürsün ve bir daha 
dirilemezsin.”  ‘’Türk Milleti artık titreyip 
kendinize gelme zamanı hala gelmedi 
mi?’’ Sorusunu  gözyaşları içinde bizlere 
ilettiklerini duyar gibi oluyorum. Derin 
düşüncelerle atalarıma cevaplar bulmaya 
çalışırken gözümün önünde bir anda 
büyük atamız Atatürk belirmeye başladı 
ve  büyük atamızın ,  ‘’Türk Milleti zekidir’’, 
’’Silahıyla olduğu gibi aklıyla da mücadele 
etmek zorunda olan milletimizin 
birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde 
de göstereceğine  asla şüphem yoktur.’ 
sözleri beynimde ışıklar saçmaya ve 
bir çok yeni sorular oluşmasına sebep 
oldu. Niçin bir Amerika, Rusya, Almanya, 
İngiltere, Fransa ve İsrail  bizim gibi iç 
çekişmelerle evlatlarını şehit vermiyor? 
Onların tarihleri niçin iç çekişmeler ve 
bu çekişmelerde verilen şehit kanları 
ile yazılmıyor? Niçin yakın Türk tarihi 
hep iç çekişmeler ve bu çekişmelerde 
verilen kardeş şehit haberleri ile yazılıyor? 
Niçin? Niçin? Niçin? Herkesin önünde 
açıkça olup bitenler, sadece ve çoğu kez 

derinde  yatan bir sırrı örttüğü bilinen 
bir stratejidir. Stockholm Uluslararası 
Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün  2011 
yılı dünya silah ticareti tablosuna göre; 
son 200 yıllık dünya tarihi içinde dünyaya 
silah satan ülke isimleri içinde ABD,  
Rusya, Almanya ,Fransa ve İngiltere ilk beş 
içinde yer alıyor. 
 
On yıl önce yapılabilen hesaplamalara 
göre vatanımızın doğu ve 
güneydoğusundaki bölücü terörde 
yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetmiş, 
iyimser değerlendirmelere göre 300 
milyar doları aşkın paramız  doğrudan  
bu mücadelede harcanmış, dolaylı 
kayıplarla bunun 1 trilyon dolar olduğu 
hesaplanıyor. Ekonomistlerin yaptığı 
çalışmalara göre sadece 300 milyar dolar 
parayla en az 2 milyon kişiye istihdam 
imkânı yaratılabilirdi. 300 milyar dolara; 
7 tane GAP, 30 bin kilometre otoban, 
5 milyon derslikli okul, 350 Boğaziçi 
Köprüsü, 75 Atatürk Barajı yapılabiliyor. 
Bu rakam aynı zamanda Türkiye’nin 
hastane ve sağlık ocaklarıyla birlikte 83 
yıllık sağlık gideri.  Teröre harcanan bu 
para; insanımıza, ekonomiye, verimli 
kaynaklara yatırılabilse devletimizin ve 
milletimizin şu andaki durumu ne olur?.  
Bizler neyi paylaşamıyoruz.? Acaba 
bizler neyin ve kimlerin mücadelesini 
yapıyoruz?
 Vatanımızın Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesi’ndeki bölücü terör 
örgütünce ve onları önlemek için 
güvenlik güçlerince kullanılan silahlar ve 
de  bugün sınır komşularımızın yer aldığı 
ortadoğudaki iç savaşlarda kullanılan 
silahlar acaba kimlerin?
 
Bugün tarih ilminin bizleri 
aydınlatabildiği büyük devletlerin   
I.Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti  
toprak paylaşımı konusunda kendi 
aralarında anlaşmazlık çıkmasını önlemek 
için yaptığı gizli anlaşmalardan olan 
İstanbul(1915), Londra(1915), Syces-
Picot (1916), St.De Maurienne (1917) 
anlaşmalarına benzer bugün hangi gizli 
anlaşmalar acaba kullanılıyor?  

İÇİMİZDEN

Yazının devamını
 www.simgedergi.com

adresinden okuyabilirsiniz.
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Kumluca Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
tarafından organize edilen 

ayın söyleşisi etkinliğine katılan 
Küçükyılmaz, dünyanın en zor 
coğrafyasının Anadolu toprakları 
olduğunu, bu topraklar üzerinde 
yüzyıllar boyunca iktidar olmanın ve 
kalmanın bir o kadar zor olduğunu 
belirtti. Türkiye’nin son yıllarda 
yaşadığı sıkıntıların altında dış 
güçlerin yanı sıra içeriden de ortaya 
çıkan sorunların yattığını vurgulayan 
Küçükyılmaz, özellikle son yıllarda 
yaşanan bazı olaylarla bunun açık bir 
şekilde görülebildiğini bildirdi. 
Halk iradesine, halkın seçtiği 
iktidara inanmak istemeyen bir 
grup bulunduğunu ifade eden 
Küçükyılmaz, “Bugün bu grup o 
kadar ki ‘Türkiye’yi Tayyip Erdoğan 
yöneteceğine, Türkiye büyümesin’ 
diyecek kadar cahilane bir düşünceye 
sahip. Bu insanlar Tayyip Erdoğan 
düşmanı olacağım derken, bu vatana, 
aziz millete ihanet ediyorlar. Ama 
hiç kimsenin şüphesi olmasın, şehit 
kanlarıyla sulanmış bu vatan o kadar 
ucuz değildir, herkes bu vatanda 

yaptığı ihanetin bedelini ödeyecektir” 
diye konuştu. Küçükyılmaz, 
konuşmasında Çözüm Süreci’ne de 
değinerek, sürecin ülkede herkesin 
kardeşçe, barış içinde yaşaması için 
başlatıldığını, bu süreçte hiç şehit 
cenazesi gelmediğini ancak bundan 
rahatsızlık duyanların sürece silahla 
cevap verdiğini anlattı. Mücahit 
Küçükyılmaz, şunları söyledi: “Çözüm 
Süreci’nde asıl mesele devlet ile 
milletin barışmasıydı. Barış için 
devlet elini uzattı, ancak uzatılan 
ele silahla cevap verildi. Devlet her 
zaman güçlüdür ve bunlara misliyle 
cevap veriyor. Ama ben onlara 
akademisyen demeyeceğim. Bilmem 
kaç küsür kişiden oluşan grup 
çıkmış, ‘Devlet şiddeti durdursun’ 
diye bildiri yayınlamış. Devlet ne için 
vardır? İnsanının canını, malını kendi 
toprağını korumak için vardır. Bugün 
devletimizin de yaptığı budur. Şiddeti 
yapan masum insanları öldüren terör 
örgütüdür. Eğer bir söz söylenecekse, 
bu söz devletimize değil, bu şiddeti 
yapan terör örgütüne söylenmelidir.”
“Halk kimin diktatör olduğunu biliyor” 
Türkiye’de son 15 yılda birçok 

değişim yaşandığını, bu değişimlerin 
başında da cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilmesi olduğunu 
anımsatan Küçükyılmaz, ancak bazı 
çevrelerin halkın iradesine saygı 
göstermeyerek, milletin seçtiği 
Cumhurbaşkanı’na “Diktatör” diyecek 
kadar halkın gözünde küçüldüklerini 
kaydetti. Mücahit Küçükyılmaz, “Aynı 
güruh yıl geçse de devir değişse 
de düşüncesini değiştirmiyor. Dün 
Sultan Abdülhamit için ‘Despot’ 
diyenler, bugün halkın seçtiği 
Cumhurbaşkanına ‘Diktatör’ 
diyorlar. Maalesef her şey değişse 
de bu düşünce değişmeyecek. Ama 
halk kimin diktatör, kimin halkın 
yanında olduğunu çok iyi biliyor” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Söyleşinin ardından, Kumluca 
Belediye Başkanı Hüsamettin 
Çetinkaya, kendisi de Kumlucalı olan 
Mücahit Küçükyılmaz’a üzerinde 
Kumluca’nın simgesi “Kalekule” figürü 
bulunan porselen çay seti hediye etti. 
Söyleşiyi Kaymakam Polat Kara, Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, 
AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer de 
izledi.

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit 
Küçükyılmaz, “Tayyip Erdoğan düşmanı olacağım derken, bu 
vatana, aziz millete ihanet ediyorlar. Ama hiç kimsenin şüphesi 
olmasın, şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan o kadar ucuz değildir, 
herkes bu vatanda yaptığı ihanetin bedelini ödeyecektir” dedi. 

Küçükyılmaz: Vatana 
ihanet ediyorlar!
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Yeni  Mah.

Turgut Özal
Mah.

Atakent 
Mah. 

Dicle
Mah.

Zeynel Abidin
Mah.
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Hayalleri gerçek oluyor
Mersin’in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan için kurulan Özgecanlar Derneği, kadına 
yönelik şiddetle mücadele edecek, kız çocuklarının eğitim ve sağlık sorunlarına eğilecek.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 
öldürülen üniversite 
öğrencisi Özgecan Aslan 

için kurulan Özgecanlar Derneği, 
kadına yönelik şiddetle mücadele 
edecek. Baba Mehmet Aslan, yaptığı 
açıklamada, kızının psikolog olup 
rehabilitasyon merkezi kurma 
hayali olduğunu söyledi. Bu hayali 
gerçekleştirmek için Özgecanlar 
Derneği’ni kurduklarını belirten 
Aslan, “Ancak zamanla rehabilitasyon 
merkezi yerine kız çocuklarına 
eğitim ve sağlık hizmetleri 
vermeyi uygun gördük. Kadına 
uygulanan şiddete karşı toplumu 
bilinçlendirecek projeleri hayata 
geçireceğiz” dedi. Kızının yaşadığı 
dram dolayısıyla pek çok vatandaşın 
kendilerine yardım etmek istediğini 
ifade eden Aslan, “Vatandaşlarımız 
tüm operatörlerden ‘Özgecan’ 
yazıp 1396’ya kısa mesaj atarak 
kampanyaya destek verebilir”diye 
konuştu. Aslan, kızı için bestelediği 

ve bir televizyon kanalında Ebru 
Gündeş’in seslendirdiği, şarkıyla 
ilgili de şunları anlattı: “Ahmet 
Selçuk İlkan’ın ‘Yarın bu şehirden 
ayrılacağım’ isimli şiirini yaklaşık 
2 yıl önce bestelemek istemiştim 
ancak yarım kaldı. Allah’ın takdirinin 
tecelli etmesinden sonra bedenen 
ve ruhen çok yoruldum. ‘Bu şehri 
terk etmek istiyorum’ dedim ve 
yarım kalan bu besteyi tamamladım. 
Selçuk İlkan Bey’in Mersin’de 
Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri 
olarak bulunacağını öğrendim. 
Kendisi beni ziyaret etmek istedi. 
Konuyu Ahmet Bey’e açtım. ‘Sizin 
bu şiirinizi besteledim, müsaadeniz 
olursa bu şiirin notalarını yazdıktan 
sonra çok değerli bir sanatçı 
hanımefendiye okutmak isterim’ 
dedim. Kendisi de Ebru Gündeş’le 
iletişim kurmamıza vesile oldu. 
Gündeş, beni aradı ve ‘Besteniz 
varmış, benim okumamı istemişsiniz’ 
dedi. Daha sonra besteyi kendisine 

gönderdik. Hanımefendi okudu. 
Özgemin çok sevdiği ve bir gün 
bulunmak istediği programın 
stüdyosuna gittik.” Aslan, Mersin 
Kültür ve Turizm Müdürü Bahaettin 
Kabahasanoğlu tarafından kızı 
Özgecan’ın hayatıyla ilgili bir 
romanın kaleme alındığını ve kitabın 
iki hafta sonra yayımlanacağını dile 
getirerek, TBMM’deki tüm partilere 
bir araya gelerek kadın cinayetlerine 
karşı yasal tedbir almaları çağrısında 
bulundu. Anne Songül Aslan ise 
eşinin bestelediği şarkının sözlerinin 
çok güzel olduğunu vurgulayarak, 
“Duygulandım. Kızım, bu programı 
çok seviyordu. Bir gün aile olarak 
orada olmamızı istiyordu. Bir nevi 
hayalini gerçekleştirdik” diye 
konuştu.  Mersin’in Tarsus ilçesinde 
geçen yıl üniversite öğrencisi 
Özgecan Aslan’ın öldürülmesiyle 
ilgili tutuklu yargılanan 3 sanık, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına çarptırılmıştı.
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SON 16 BİZİ ‘BEK’LER (FENERBAHÇE 
L.MOSKOVA)
Pereira bana göre sürpriz yaptı kadroda. 
En başta kalede Fabiano ile. Savunmada 
Caner’i Rusya tecrübesine dayanarak 
Hasan Ali yerine tercih ettiğini var 
sayıyorum. Kanatta ise Markovic yerine 
Volkan Şen tercihini gördük. Tabi 
sürpriz olması bunun yanlış tercihler 
olduğunu göstermez. Sadece her 
zaman dile getirdiğim ofansif oyun 
kurucu eksikliği, sıkıntı yaratıyor hücum 
organizasyonlarında. Fenerbahçe 
yönetimine bir eleştiri getireyim; eğer 
Diego’nun yerine o mevkide tırnak 
içinde başarıyla görev yapacak istikrarlı 
birini takıma kazandırsalardı, ikinci 
yarıda hücum kurgusu konusunda daha 
efektif bir hale dönüşebilirlerdi.
Maçtan önce ekstra motivasyona 
gerek yok dedi Pereira. Nitekim hırs 
kontrolsüz olursa, sonuca pek etki 
etmez. Bazı can alıcı pozisyonlarda, 
tercih hataları skorun artmasına mani 
oldu diyebiliriz. Özellikle hücum 
bölgesinde Ozan’ın son pasları 
gerçekleştirememesi, Nani’nin bireysel 
arzusunun, topla fazla oynamasının 
zarar getirmesi, pas girişimi yerine, 
top sürerek kaybedilen toplar buna 
örnek gösterilebilir. Daha iyisinin 
yapılabileceği ilk yarıda takımın 
‘yıllanmış dinamosu’ Gökhan Gönül 
Josef De Souza’ya müthiş bir asist yaptı 
vesselam.
İkinci yarıda da gol için hiç geri adım 
atmamamızın meyvesini aldık. Caner’in 
Gökhan Gönül’den geri kalmayan 
ortası sezonun eleştirilen fakat günün 
başarılı ve şanslı ismi Josef De Souza’nın 
ikinci golü ile noktalandı. Karşılaşma 
boyunca bir an bile nefes aldırmadı 
sarı lacivetliler. Hücumda da aynıydı 
top rakipteyken de. Müthiş bir akşam 
yaşattı temsilcimiz bizlere.
Fenerbahçe’de skorun temel taşları 
‘bek’ oyuncuları oldu bence. Gökhan ve 
Caner savunmadaki özverisini hücuma 
da yansıtıp iki golün aslan payına sahip 
oldular ve Galibiyette de baş mimarlar 
bizzat kendileridir.

ŞİMDİ GİDEBİLİRSİN! 
(GALATASARAY LAZİO)
Kadro açıklanınca, Mustafa Denizli’nin 
ne yapmaya çalıştığını ben dahil hiç 
kimse anlayamadı. Kaleciyi saymazsak 
neredeyse hiçbir futbolcu kendi 
mevkisinde değildi. İlk çıkardığım 
sonuç, kalenin önüne otobüsü çekmek 
istemesi. Yani gol yememek adına 
sahaya sürülmüş bir kadro. Aynı anda 
4 tane stoperi kullanması akıl karı değil 
açıkçası. Herşeyi geçtim; savunma 
yapamayan bir takım hangi mantıkla 
sahaya savunma ağırlıklı çıkarılır? Nasıl 
gol bulmak için forveti arttırmak doğru 
bir hareket değilse, defans oyuncusunu 
arttırıp gol yememeyi amaçlamakta 
seni kurtarmaz! Artı çevik ve adam 
eksilten isimlerin kulubede ise, ileride 
varyasyon yaratamayacağın gibi anca 
şansa bulursun golü.
Piyango gibi bir gol bulduk fakat hala 
güven vermeyen bir halde mücadele 
etmeye çalışıyorduk. Üstüste kornerler 
ve pas hatalarının ardı arkası kesilmedi 
malesef. Sevincimiz fazla uzun sürmedi 
ve yan toptan Donk ve Chedjou’nun 
arasında bomboş kalan Savic ağlarımıza 
gönderdi topu ne yazık ki.

Dikkatinizi bir yere çekeyim; Donk’un 
sarı kartını gözünüzün önüne getirin, 
birde Podolski’nin ceza sahasında 
maruz kaldığı dengesiz hareketi. Bize 
sarı kart çıkaran İngiliz malesef bu 
pozisyonda net penaltıyı es geçti. Kötü 
niyetli olduğunu düşünmüyorum. 
Eğer öyle olsaydı, Denayer ve Olcan’ın 
pozisyonlarında da penaltı çalabilirdi. 
Allah korusun çalsa tabii ki haklı 
olacaktı...

İkinci yarı oyun için söylenecek pek 
söz yok. Mustafa Denizli kadrolar 
açıklandığından karşılaşma bitene 
kadar savunulacak hiç bir yanını 
bırakmadı ne yazık ki. Zaten 88. 
Dakikada Sneijder’i oyundan alması, 
ben gidiyorum demek gibi birşey. Sözü 
uzatmanın bir anlamı yok. Yolun açık 
olsun; Güle Güle Denizli.
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Gümrüklerin mobil ortamda izlenmesine imkan sağlayan ve son teknoloji 
sistemlerin kullanıldığı “Komuta Kontrol Merkezi” açıldı.

Gümrüklere teknolojik takip

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 
bağlı Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü 

bünyesindeki “Komuta Kontrol 
Merkezi”, Bakanlıkta düzenlenen 
törenle açıldı. Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrüklerin 
mobil ortamda izlenmesine imkan 
sağlayan ve son teknoloji sistemlerin 
kullanıldığı Komuta Kontrol 
Merkezi’nde 24 saat boyunca 19 
gümrük sahasının izlenebildiğini 
belirtti.  Tüfenkci, burada yaptığı 

konuşmada, merkezin ilk olarak 
2013 yılında faaliyete geçtiğini 
ancak değişen teknolojiyle birlikte 
kapasitesinin artırılması ve yeniden 
yapılandırılması ihtiyacı hissedildiğini 
söyledi.  Merkezin yaklaşık 4 milyon 
liralık maliyetle yenilendiğini ifade 
eden Tüfenkci, “Komuta Kontrol 
Merkezimizi yenileyerek çok daha 
etkin bir izleme sistemi haline 
getirdik. Yenilediğimiz ve bugün 
sizlere tanıttığımız Komuta Kontrol 
Merkezimizde, 442 metrekarelik 
bir alan üzerine kurulu 58 izleme 
ekranında, 27 operatörümüzle 
faaliyette bulunacağız. Komuta 
Kontrol Merkezimizin etkinlik alanı, 
her gün yenilenen ve eklenen 
yeni sistemlerle artmaktadır” diye 
konuştu. Merkezin 24 saat esasına 
göre çalıştığını belirten Tüfenkci, 

burada kapalı devre kamera 
sistemleri ile 14 kara sınır kapısı ile 3 
deniz limanı ve 2 iç gümrük idaresi 
olmak üzere 19 gümrük sahasının 
eş zamanlı olarak izlendiğini bildirdi. 
Türkiye’den transit geçen araçların, 
uydu üzerinden “Araç Takip Sistemi” 
ile izlendiğini belirten Tüfenkci, 
ayrıca  “Akaryakıt Takip Sistemi” ile 
transit akaryakıt yükü taşımasına 
izin verilen firmaların tüm araçlarının 
hareketlerinin de buradan takip 
edildiğini söyledi. Alarm ve şüpheli 
durumlarda mobil operasyon 
ekiplerinin acil müdahalesinin 
merkezden sağlanabildiğine işaret 
eden Tüfenkci, şunları kaydetti: “Kara 
sularımızda ulusal ve uluslararası 
taşımacılık yapan gemiler, eş zamanlı 
olarak ‘Gemi Takip Sistemleri’ 
vasıtasıyla izlenmekte. Gümrüklü 

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci
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yer ve sahalarda bulunan araç ve 
konteyner tarama sistemlerinden 
alınan tarama görüntüleri, 
merkezde görev yapan ‘X-Ray 
Operatörleri’ tarafından tekrar 
analize tabi tutulabilmektedir. Kara, 
hava ve deniz sınır kapılarında 
kurulan radyoaktif veya nükleer 
madde uyarısı veren ‘Radyasyon 
İzleme Sistemi’ sayesinde 
gerekli müdahaleler anında 
yapılabilmektedir. ” Yasadışı 
ticaretle etkin ve kararlı bir şekilde 
mücadele etmeye çalıştıklarını 
dile getiren Tüfenkci,  “Bakanlık 
olarak, kaçakçılıkla mücadele 
faaliyetlerini çok yönlü ve kapsamlı 
biçimde sürdürüyoruz. Teknik 
kapasitemizi güçlendirme adına 
dünyadaki teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ederek bu yönde 
yatırımlar yapıyoruz. Aynı zamanda 
teknik ve idari altyapımızı, 
yetiştirdiğimiz nitelikli ve alanında 
uzman personelle destekliyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu. 

 X-ray sistemleri artırıldı
Bakan Tüfenkci, 2012 yılında 
toplam 19 ‘X-Ray Tarama Sistemi’ 
ile hizmet verirken, son yıllarda 
yaptıkları yatırımlarla bu sayıyı 42’ye 
çıkardıklarına, bu seneki alımlarla 
bunun daha da yükseleceğine  
işaret etti. Türkiye’nin kara sınır 
kapılarının tamamına yakınında 
ve deniz limanlarının büyük 
kısmında araç ve konteyner tarama 
sistemlerinin etkin bir şekilde 
kullanıldığının altını çizen Tüfenkci, 
başta havalimanları olmak üzere 
gümrük sahalarında kullanılan 
“Kargo ve Bagaj X-ray” sayısının 
da 91’e ulaştığını anlattı. Tüfenkci, 
18 mobil bagaj tarama sisteminin 
kurulumlarının da gelecek aylarda 
tamamlanacağını bildirdi. Son iki 
yıl içerisinde toplam 14 gümrük 
sahasına yeni teknoloji kapalı devre 
kamera sistemleri kurulduğuna 
dikkati çeken Tüfenkci, “Tüm bu 
yenileme çalışmaları esnasında 
eskiden kurulmuş analog yapıdaki 

sistemlerimizi de 
yeni 
teknolojiyle 
beraber 
değiştiriyoruz. 
Yine, ülkemiz 
üzerinden transit 
geçen eşya yüklü 
araçların uydu 
üzerinden takibini 
yaptığımız ‘Araç 
Takip Sistemi’ne 

yaptığımız yatırımla, ilave 6 bin mobil 
ünite aldık. Böylece kapasitemizi 9 
bin 250’ye çıkardık” dedi. 

“Yüz Tanıma Sistemi” kuruldu
Tüfenkci, Güneydoğu’daki gümrük 
kapılarının tamamında saha denetim 
ve güvenliğinin sağlanması yanında, 
ülkeye yasadışı girişlerin önlenmesi 
amacıyla gümrük sahalarında “Yüz 
Tanıma Sistemleri” kurulduğunu 
belirtti.  Kaçakçılıkla mücadeleye 
katkı sağlayacak yeni programların 
kullanılmaya başlandığını 
söyleyen Tüfenkci, teknik altyapı 
yatırımlarının yanında insan 
kaynağının geliştirilmesine yönelik 
çalışmaları da ihmal etmediklerine 
değindi. Tüfenkci, ülke genelinde 
gümrük muhafaza ekiplerimizce 
yürütülen kaçakçılıkla mücadele 
çalışmaları sonucunda, yaklaşık 3 
bin 600 olayda, 2 milyar 688 milyon 
lira değerinde kaçakçılığın ortaya 
çıkarıldığını belirtti.



46 ŞUBAT 2016 - SAYI 11

SİYASET

Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik 14 Aralık 2015’te başlatılan “Şehit
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci Operasyonu”, başarıyla tamamlandı.

Teröristler, Sur Mahallesindeki Ebul İz Caddesi ile Cudi Mahallesindeki Beyazıt 
Sokak ve Nusaybin Caddesi arasında bir bölüme sıkıştırılmıştı. Başarıyla yürütülen 

operasyonlarda örgüt üyelerinin kaçış yolları kapatılarak, ilçe teröristlerden arındırıldı.

CİZRE’DE TERÖR OPERASYONU TAMAMLANDI

 İLÇE TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Cizre’deki 
operasyonlarda

Beyazıt 
Sokak

Ebul İz Sokak

N
us

ay
bi

n 
Ca

dd
es

i

fazla terörist etkisiz 
hale getirildi.

kaldırıldı.

kapatıldı.

patlayıcı imha edildi.

600’den

Cudi Mah.

Şah Mah.

Alibey Mah.

Yafes Mah.

Sur Mah.

Cudi Mah.

700 barikat

300 çukur 14   Asker
10   Polis
24

‘ü

‘u

Bini aşkın
Güvenlik görevlisi 
şehit oldu

Kırsaldaki saldırılarını şehirlere 
taşıyan PKK’lı teröristlere yönelik 
Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçelerinde 
14 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa 
çıkma yasağının ardından başlatılan 
ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral 
Adem Huduti tarafından yönetilen 
operasyonların 59. gününde, Cizre 
teröristlerden temizlendi.  600’ü aşkın 
teröristin etkisiz hale getirildiği, çoğu 
el yapımı patlayıcılarla tuzaklanmış 

yaklaşık 700 barikatın kaldırıldığı, 
300 çukurun kapatıldığı, evlerde 
tuzaklanan bini aşkın patlayıcının 
etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, 
teröristlerin saldırıları sonucu 14’ü 
asker, 10’u polis 24 güvenlik görevlisi 
şehit oldu. Terör örgütü PKK’nın 
gerek sözde ilçe yöneticileri gerekse 
dağ kadrosundan gelerek ilçedeki 
saldırılara katılan mensupları da 
ağır darbe aldı. Teröristlerin Sur 

Mahallesi’ndeki Ebul İz Caddesi ile 
Cudi Mahallesi’ndeki Beyazıt Sokak 
ve Nusaybin Caddesi arasındaki dar 
alana sıkıştırıldığı operasyonlarda, 
59 günlük sürenin ardından ilçe 
teröristlerden arındırıldı. Güvenlik 
kaynakları, etkisiz hale getirilen ya da 
kaçan çok sayıda teröristin yanı sıra 
teslim olmak isteyen birçok teröristin 
de terör örgütü tarafından infaz 
edildiğinin belirlendiğini bildirdi. 
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İstanbul’dan Amerika’ya; Eyvallah!
Bir rüyam daha gerçek oldu diye 
başlıyordu, “Müzik  ilhami bir Allah 
vergisidir ve insanlara bir hediyesidir” diye 
devam ediyordu, 1935 Istanbul doğumlu 
Anesti Nova’nin bana gönderdiği e-maili. 
“Albanian Rhapsody” isimli bestesinin 
Arnavutluk Milli Tiyatro, Bale ve Opera 
binasinda, Arnavutluk Kurtuluş Günü’nde 
çalınmasından duyduğu mutluluk ve 
gururu anlatırken, eşi  Betty ile birlikte 
hayatlarında ilk defa seyahat ettikleri, 
Anesti’nin anne ve babasının doğduğu 
ülkede. Komunizm sebebiyle 1922 
yılında mallarını ve mülklerini geride 
bırakarak Arnavutluk’tan İstanbul’a göç 
eden bir ailenin oğlu olan Anesti Nova 
müzik dünyasında oldukça tanınan bir 
bestekarımızdır. Tahsiline o zamanın 
meşhur Ferikoy Rum ilkokulunda başladı. 
Türkçe ve Rumca derslerinin yanı sıra 
dördüncü sınıfta Fransızca, altıncı sınıfta  
ise Eski Yunanca öğrendi. Mitoloji dersleri 
de alan Anesti Nova pek başarılı bir 
öğrenci olmadığını söylüyor o günleri 
hatırladıkça, bu yüzdendir ki İstanbul’a 
göç etmeden önce Arnavutluk’ta  
subay olarak görev yapan babası oğlu 
Anesti’nin işadamı olmasını  istiyor.  Bu 
sebeple Sütlüce mezbahasında çalışmaya  
başlıyor.  Anesti ilk olarak, çekirdekten  
yetiştirilmek üzere.  Müziğe olan ilgisi 
Waltz’in Kral’ı diye adlandırıldığı Johann 
Strauss ile başlayan Anesti keman dersleri 
almak isterken, babasının etkisiyle 
erkek kardeşinin  akordiyonu ile hem 
mezbahada çalışıp hem de istanbul’un  
o zamanların en meşhur akordiyon 
öğretmeni  Pandeli Citras’tan ders alıyor. 
Gece okulunda İngilizce öğrenen Anesti, 
müzisyen olmanın yanı sıra gemilerde 
çalışıp deniz aşırı ülkelere seyahat etmek 
istiyor, bunun için de telgraf ve mors 
dersleri alıyor. Uluslararası Denizcilik 
Kanunlarının değişmesi üzerine, o 
vakitler sadece 16 yaşında olan Anesti 
bu rüyasından vazgeçmek zorunda 
kalıyor. 18 yaşında iken Avrupa’ya klasik 
müzik  tahsiline gitmek isterken Askerlik 
İhtiyat yoklaması buna izin vermiyor. 
İki senelik vatani görevi sırasında çok 
önemli hayat tecrübeleri edindiğini 
üstüne basa basa  söyleyen Anesti, önce 
Manisa Eğitim Tugayı’nda daha sonra 

da  Balıkesir 6.Tümen bandosunda 
nefesli sazlar ve marşlar hakkında çok 
tecrübeler edindiğini de vurguluyor. Bu 
sırada tanıştığı İzmir’li eğitmen Başgedikli  
Turgut Çalışal  ile askeri dans ve jazz 
takımında akordiyon çalmasının müzik 
kariyeri için bir dönüm noktası olduğunu 
belirtiyor gururlanarak. Askerliğini  
tamamladıktan sonra Almanya’nın 
dünyaca ünlü klasik akordiyon okulunda 
iki sene eğitim görüyor ve 1962 yılında 
Alman virtüözü Jurgen Lochter ile birlikte 
İstanbul’da Saray Sineması’nda konser 
veriyorlar. 1955 yılında baslayan Kıbrıs 
olaylarının İstanbul’daki yaşam şartlarını  
gittikçe zorlamasıyla 1973 yılında ilk eşi 
rahmetli  İlektra ve iki oğluyla Amerika’ya 
göç etmek zorunda kalan Anesti her ne 
kadar restoran işiyle uğraşsa da ilk göz 
ağrısı müzikten bir türlü  kopamıyor 
ve orkestra bestekar’i oluyor. Atatürk 
hayranı olan Anesti’nin bir başka rüyası 
ise 10 Kasım  adlı  bestesinin Türkiye’de 
bir orkestra tarafından çalınması. “Birinci 
kısım bir cenaze marşıdır ve melodisi bir 
milletin kederini anlatır” diyor Anesti. 
Böyle bir liderin vaktinden önce vefat 
etmesinin verdiği derin üzüntüyü 
ifade ediyor. 1956-58 yıllarında Askeri 
bandoda iken yazdığı bu melodinin ikinci 
kısmı ise hüzünlü bir valstir diyor ve 
senfonik müzikteki Alaturka karakterini 
yansitmak istedigini ekliyor. Bestenin 
üçüncü  kısmının ise askerliğin vatani 
bir görev olduğunun ifade edildiği kısım 
olduğunu  belirtiyor, idealizmin zaferini 
anlatan final kısmı ise,Tuba cinsinden 
kendi tabiriyle  “tatlı sesli” solosu ile 
süslenmistir, finali ise idealizmin zaferidir 
diyor. Üç  kısımdan  oluşan 10 Kasım adlı 
bestesini  The University of Hartford, 
The Hartt School of Music öğrencileri 
ile stüdyoda kaydettiğini gururla 
belirten Anesti Nova,  Japon filozofu 
Akira Kurosavanin “Sanatkarın  diğer bir 
vazifesi yanlış olaylara karşı gelmesidir” 
diyerek tamamlıyor sözlerini. Anesti 
Nova çok özlediği ve sevdiği, doğduğu, 
büyüdüğü güzel  ülkemizde bu anlamlı 
bestesini, vatani gorevini beraber 
yaptığı İsmail  Akçay, Turgut Çalışal  ve 
diğer asker arkadaşlarının hatırasına 
seslendirebilecek mi?İç

im
izd

en

Ebru Waters
ebru.waters@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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İlker Aycı, Hollywood’un 350 milyon dolar bütçeli, yılın en büyük prodüksiyonlarından birine sponsor olduklarına dikkati çekti. 

Superman THY ile uçacak
THY, sponsoru olduğu “Batman v Superman: Adaletin Şafağı” filmi için bir Boeing 777 tipi 
uçağını iki süper kahramanın sembolüne göre özel olarak giydirdi.

THY’nin Warner Bros Pictures 
ile imzaladığı sponsorluk 
anlaşması tanıtım töreni, 

Atatürk Havalimanı’ndaki THY 
Teknik AŞ yeni hangarında yapıldı. 
Törende THY filosundaki Boeing-777 
tipli uçak filmin temasına uygun 
tasarımla giydirilerek, basın 
mensuplarına gösterildi. THY Kurulu 
Başkanı İlker Aycı, törende, marka 
bilinirliği konusunda yaptıkları 
çalışmalarla Alman havayolu 
şirketi Lufthansa’yı yakaladıklarını 
söyledi. Bu yılın THY’nin 2023 
hedeflerine ulaşmak için ayrı bir 
önemi olduğuna değinen Aycı, 
“Bu yılı müşterilerimizin kalplerine 
dokunma yılı ilan ettik” dedi. 
Yurtta etkisini artıran kar yağışı 
ve olumsuz hava koşullarının THY 

seferlerini etkilediğini hatırlatan 
Aycı, Trabzon’da bulunan Beşiktaş 
Futbol Kulübü kafilesinin THY ile 
İstanbul’a dönüşünü sağlamak için 
girişimlerde bulunduklarını kaydetti. 
“Batman v Superman: Adaletin 
Şafağı” filmi sponsorluk sürecinden 
de bahseden Aycı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu yıla koyduğumuz 
hedefler arasına iki yeni şehir daha 
vardı. Son birkaç yıldır o iki şehirle 
pazarlıkları sürdürdük. İki noktayı 
daha uçuş destinasyonlarımıza 
eklemek istedik Gerçi bu şehirlerin 
sivil havacılığından izin almak çok 
kolay olmadı. Uçuş izni almak da 
çok kolay olmadı. Çünkü buralarda 
çok etkili iki adamdan geçmeye 
çalıştık. Bunlardan bir tanesi Bruce 
Wayne, diğeri de Clark Kent denen 

adamlar. Bunlar o şehirde çok 
etkili iki süper kahraman. Tabii sağ 
olsun Warner Bros. yetkilileri ve 
bizim kurumsal başkanlığımızda 
çalışan arkadaşlarımız, onlar da çok 
çalıştılar. Bu hattı da güvenle sizlere 
açıklıyorum. Şu anda yeni hatlarımız 
Gotham and Metropolis’tir.” Aycı, 
THY’nin önümüzdeki dönemde sanal 
dünya, sosyal medya ve insan aklının 
ulaşabileceği her destinasyonda 
markasıyla yer alacağını kaydetti. 
Bir ilki daha başardıklarını dile 
getiren Aycı, “Warner Bros ile bir 
ortaklığa imza attık. Yaptığımız 
bu ortaklık sayesinde hem filmin 
Amerika’daki galasında hem 
Londra’daki galasında THY havayolu 
resmi sponsoru olarak yer alacak” 
değerlendirmesini yaptı.

EKONOMİ
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Binlerce ‘Deniz Yıldızı’nı 
Okyanusa atıyorlar…
Hep bir sorun,  bir şikayet veya kavga 
gibi nedenlerle polise ihtiyaç duyuldu. 
Yaramazlık yapan çocuğa “ - Bak seni  
polis amcana veririm. - Seni polise 
söylerim”,  gibi sevginin yerine korku 
salındı küçücük yüreklere.  

Şimdi tam tersi bir polis var karşımızda. 
Bizden, içimizden biri. Ağabeyimiz, 
arkadaşımız, dostumuz, babamız, 
kardeşimiz, ablamız, annemiz, dert 
ortağımız, çözüm üretenimiz. Her 
türlü sorun ve sıkıntımızı paylaştığımız 
ailemizden bile öteler. İsmini dahi 
duymamış olabilirsiniz. 10 yıllık yakın 
bir geçmişe sahipler.

Toplum Destekli Polis Teşkilatı ( TDPT) 
 Toplum Destekli Polislik, suç 
oluştuktan sonra harekete geçen 
değil, halkın canına, malına zarar 
gelmeden önce çalışmalar yapan,bir 
teşkilat. Halkla olan ilişkilerini sevgi-
saygı çerçevesinde güçlendirip, 
suça olanak sağlayan fiziki unsurları 
ortadan kaldırmayı amaçlıyor.  
Suçla etkin bir mücadele sağlayan 
ve bütün bunların neticesinde de 
suçtan ve suçludan arındırılmış 
yaşam alanlarını yaratmak  için gece 
gündüz çabalıyorlar, toplumun sivil 
kanatlarıyla, üniversiteleriyle  işbirliği 
yaparak  halkla iç içe  harika  bir polislik 
anlayışı sunuyorlar.
   
 Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve 
Destek Programı (ÇOGEP)’den söz 
edeceğim bu gün sizlere. 7 yaşından  
25 yaşına kadar  çocukların yaşamlarını 
sağlam  temeller üzerine inşa 
ediyor,  takipçisi oluyor ve her türlü 
desteği  karşılıksız veriyor.  Yeter ki, bu 
çocuklarımızı kazanalım diye.

Koruyucu hekimlik gibi…
- Neler mi yapıyorlar?
Çocukların kişisel ve sosyal 
gelişimlerinin sağlamasına katkı 

koyuyorlar. Toplumsal açıdan 
korunmalarına ilişkin tedbirleri yaşama 
geçiriyorlar. Çocuklarımıza sosyal 
ve eğitim desteği sağlayıp, topluma 
faydalı bireyler olarak yetişmelerini 
sağlıyorlar. Kente göçle gelmiş, uyum 
gösterememiş veya diğer dezavantajlı 
toplum kesimlerinin şehir yaşamına 
dâhil edilmesi için çalışıyorlar. Güvenli 
yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde 
etki eden yoksunlukların azaltılmasını 
amaçlıyorlar.

 Bu anlayış bana “Deniz Yıldızı” 
hikayesini anımsattı. Şöyleydi…

“Yazı yazmak için okyanus sahillerine 
giden bir yazar, sabaha karşı kumsalda 
dans eder gibi hareketler yapan birini 
görür.
 
Biraz yaklaşınca,  bu kişinin sahile 
vuran denizyıldızlarını, okyanusa atan 
genç bir adam olduğunu fark eder. 
Genç adama yaklaşır:
- Neden denizyıldızlarını okyanusa 
atıyorsun? Genç adam yanıtlar;

- Birazdan güneş yükselip, sular 
çekilecek. Onları suya atmazsam 
ölecekler. Yazar sorar;
- Kilometrelerce sahil, binlerce 
denizyıldızı var.
Ne fark eder ki?
Genç adam eğilir, yerden bir deniz 
yıldızı daha alır, okyanusa fırlatır.
- Onun için fark etti ama...
 
Amaç çok net  çocuklarımızı, 
gençlerimizi suçlu olmadan kazanmak. 
Onları korumak, kollamak. Yani 
“bir değil , binlerce deniz yıldızını 
okyanusa tekrar atmak…“  için   sahilde 
çalışıyorlar. Çocuklarımızı gelecekte 
topluma ve kendine yararlı hale 
dönüştürmenin en güvenilir, sağlıklı ve  
sevgi dolu yolu ÇEGAP’dan geçiyor. 
Sevgiyle kalın…                           İç

im
izd

en

Bircan Tağıl
bircan.tagil@simgedergi.com

0 (232) 935 33 24
0 (850) 833 65 99

İÇİMİZDEN
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GÜNCELSAĞLIK

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üretilen halılar, kentte yaşayan yabancı 
uyruklularla bölgeye gelen turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Bodrum’un halıları 
‘dünyaya açılıyor’

Bodrum ilçesinde üretilen 
halılar, kentte yaşayan yabancı 
uyruklularla bölgeye gelen 

turistlerden yoğun ilgi görüyor. 
Etrim Mahallesi’nde halı üreten 
Engin Başol, yaz aylarında yurt içi 
ve yurt dışından çok sayıda turisti 
ağırladıklarını söyledi. Dünyanın 
ülkesinden ziyaretçilerin ürettikleri 
halıları görmek için bölgeye 
geldiklerini anlatan Başol, “Sadece 
halıları satın almak için değil, bu 
kültürü tanımak ve öğrenmek için de 
geliyorlar” dedi. Bodrum’da üretilen 
halıların büyük ilgi gördüğüne ifade 
eden Başol, “Bunlardan en tanınmışı 

ABD’li oyuncu ve yapımcı Michael 
Douglas. Geçmiş dönemlerde 
ziyaretimize geldi ve 15 halı satın 
aldı. Arap ülkelerinden çok fazla 
ziyaretçilerimiz geliyor” ifadesini 
kullandı. Soğan kabuğu, bitki 
kökleri gibi doğal ürünlerden elde 
ettikleri renklerle yaptıkları yöresel 
halıların 250 liradan başlayıp 2 bin 
500 liraya kadar alıcı bulduğunu 
anlatan Başol, “İpek halıların fiyatları 
yün halılara göre daha yüksek. 
İpek halının metrekare fiyatları 5 
bin liradır. Antika halılarda ise fiyat 
vermek çok zor. Üzerindeki renk ve 
model fiyatı belirliyor. 10 bin dolara 
da 100 bin dolara da satılan halılar 
var” diye konuştu.  Başol, satışlarının 
yüzde 60’ının yurt dışına yönelik 
olduğunu belirterek, yaz aylarında 
ABD, Arap, İskandinav ülkeleri ile 
Rusya’dan gelen misafirlere halı 
sattıklarını kaydetti. Bodrum’daki 
halı işletmecilerinden Ümit Doğru da 

ilçeye Almanya, İngiltere, Hollanda, 
Güney Kore ve Ortadoğu’dan 
gelen turistlerin halılara meraklı 
olduğunu anlattı. Halıların fiyatının 
kalitesi ve düğüm sayısına göre 
değiştiğini vurgulayan Doğru,  ipek 
halıların işçiliğinin daha fazla olması 
nedeniyle fiyatlarının da daha fazla 
olduğunu söyledi. Doğru, geçen 
sezon dünyaca ünlü manken Kate 
Moss’un da aralarında bulunduğu 
birçok ünlü ismin Bodrum’dan halı 
aldığını dile getirdi.
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Tokat’ın Zile ilçesindeki 3 
bin 600 tarihi evin turizme 
kazandırılması için çalışmalar 

devam ediyor.  Zile Kaymakamı 
Erdoğan Turan Ermiş, yaptığı 
açıklamada, ilçede 3 bin 600 tarihi 
evin bulunduğunu söyledi. Bu evlerin 
yüzde 10’nun restore edildiğini 
aktaran Ermiş, “Bu evlerinin bazıları 
yerel yönetimlerin desteğiyle 
bazıları da vatandaşlarımızın kendi 
imkanlarıyla restore edildi. Bu 
restorasyonlar ekonomik bir külfet 
de getiriyor. Vatandaşlarımızın 
çoğunun buna ekonomik durumları 
uygun değil” dedi. Tarihi evlerin 
restorasyonu için çalışmaların devam 
ettiğini anlatan Ermiş, şöyle konuştu: 
“Zile evlerinin restorasyonu için 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
ile Kültür ve turizm Bakanlığına 
projeler hazırlayıp sunuyoruz. 
Sokak sağlıklaştırması projeleri 

ile evlerin turizme kazandırılması 
için çalışmalarımız sürüyor. Zile’nin 
Beypazarı ve Safranbolu’dan geri 
kalır yanı yok. Zile’nin 9 bin yıllık 
tarihi var. Roma, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinin derin kültürlerini 
taşıyan bir ilçe. İlçemizin turizme 
kazandırılması noktasında biraz 
daha gayrete ihtiyaç var. Valilik, 
milletvekillerimizin, kaymakamlığın, 
belediyenin ve bakanlık ile kalkınma 
ajansının sağlayacakları ekonomik 
desteklerle Zilemizi daha tanınır 
hale getireceğiz.” Belediye Başkanı 
Lütfi Vidinel ise ilçenin tarihi evler 
açısından oldukça zengin olduğunu 
belirterek, “3 bin 600 tarihi evimiz var.
Şu ana kadar evlerimizin 
restorasyonu için OKA’ya 37 
restorasyon projesini hazırladık ve 
bunları teslim deceğiz. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na da 40 proje 
hazırladık” diye konuştu. 

Tarihi kaynaklara göre, Ninova 
melikesi Semiramis tarafından 
milattan önce 1600 yıllarında 
kurulduğu belirtilen Zile’de Roma, 
Hitit ve Osmanlılara kadar birçok 
dönemin izlerini görmek mümkün. 
Coğrafi konumu itibariyle doğal 
yapısını bugüne kadar korumayı 
başaran ilçede, iç içe geçen tarihi 
evlerden oluşan sokaklar ise ayrı bir 
önem taşıyor. Mimarisiyle dikkati 
çeken, yerli ve yabancı turistlerin 
gözde mekanları arasında yer 
alan tarihi Zile evleri, yapısı ve dış 
görünüşüyle görenleri geçmişe 
götürüyor. Bozulmadan bugüne 
kadar ayakta durmayı başaran 
evlerden oluşan sokaklar, ilçeyi 
gezenlerin dikkatini çekiyor. 
Bölgenin sosyal yapısını da etkileyen 
evler, günümüzde kopmak üzere 
olan komşuluk ilişkilerini de korumayı 
başaracak yapılar olarak görülüyor. 

Geçmişi milattan önce 1600’lü yıllara dayanan Tokat’ın Zile ilçesindeki tarihi evlerin turizme kazandırılması için 
çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar ayakta durmayı başaran evlerden oluşan sokaklar, ilçeyi gezenlerin dikkatini çekiyor.

‘Zile Evleri’ restore ediliyor

TURİZM
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ÇEVRE

Rüzgar Irmakları, 
Türkiye’nin enerji 
açığını kapatabilir
İzmir, Türkiye’nin verimliliği en yüksek ‘Rüzgar Irmakları’ ile dikkati çekiyor. 
Yerleşim bölgeleri de göz önüne alındığında İzmir’in, büyük bir rüzgar enerji 
üretim potansiyeli bulunuyor.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi 
(GWEC) raporunda, Türkiye’nin 
enerji açığının “Rüzgar Irmakları” ile 
kapatılabileceği belirtildi. Küresel 
Rüzgar Enerjisi Konseyi (Global Wind 
Energy Council) 2014 yılı raporuna 
göre, Rüzgar Irmakları, büyük rüzgar 
potansiyeline sahip bölgelerdeki 
rüzgar eğilimi olarak tanımlanıyor. 
Türkiye’de Çanakkale, İzmir, Balıkesir 
ve Hatay bölgesi “Rüzgar Irmakları” 
açısından yüksek potansiyel 
barındırıyor. Bu rüzgar potansiyeli, 
yenilenebilir enerji konusunda 
Türkiye’nin lider ülke konumuna 
gelebileceği sinyallerini veriyor. 

İzmir, Türkiye’nin verimliliği en 
yüksek Rüzgar Irmakları ile dikkati 
çekiyor. Yerleşim bölgeleri de göz 
önüne alındığında İzmir’in, büyük 
bir rüzgar enerji üretim potansiyeli 
bulunuyor. Rüzgar Enerji Santralleri 
(RES), kısa sürede inşa edilebilmesi 
ve yoğun rüzgar alan bölgelerde 
kesintisiz, verimli ve temiz enerji 
üretebilme kapasiteleriyle öne 
çıkıyor. RES’ler, düşük yatırım 
maliyetli elektrik üretim tesisleri 
olarak da dünyada birçok ülkede 
enerji üretiminin büyük kısmını 
sağlıyor. Uzmanlar, RES’lerin 
Rüzgar Irmağı dışında başka bir 

yere kurulamayacağını vurguluyor. 
RES’lerin verimli çalışması için ise 
lokasyon büyük önem taşıyor. 
Avrupa’da, İngiltere rüzgar 
potansiyeli ve yatırımlarıyla dikkati 
çekiyor. Türkiye ise 48 bin megavat 
potansiyele sahip olmasına rağmen 
rüzgar enerjisinden faydalanma 
anlamında yetersiz kalıyor.
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BÖL-PARÇALA ve YÖNET
İkinci bir SYKES-PİKOT’la karşı  
karşıyayız maalesef.
SYKES-PİCOT ANTLAŞMASI: 16  Mayıs 
1916 tarihinde İngiltere ve Fransa 
arasında yapılan va Osmanlı Devleti’nin 
Ortadoğudaki  topraklarının paylaşılmasını 
öngören gizli bir antlaşmadır. Rusya’nın 
onayı ile imzalanmıştır. Bu antlaşmanın 
amacı, Osmanlıya karşı  ayaklanan 
Mekkeli Şerif Hüseyin’i destekleyerek Irak 
ve Filistin toprakları üzerinde kendisine 
bağımlı bir Arap Devleti kurmaktı. Yapılan 
antlaşmayla topraklarımız kendi aralarında 
paylaştırılmıştı. 1917’deki Rus Devrimi’nden 
sonra Rusya antlaşmadan vazgeçmiş ve 
Lenin dünya kamuoyuna açıklamıştır. Arap 
Baharı  adı altında olayların ve savaşların 
fitili ateşlendi.Bu olaylarla ‘Böl ve Yönet’ 
politikası uygulanmaya başlandı.
 
BÖL  ve YÖNET POLİTİKASI: Rakiplarini 
bölerek ya da onları bölünmüş vaziyette 
tutarak zayıf durumda bırakmak isteyen 
devletlerin izledikleri yoldur. Bu,çeşitli 
devlet ve bölge ve ya millete hükmetmek 
amacıyla yapılan bir bölmedir. 19.yy’da 
Sömürge İmparatorlukları’nın kuruluşun 
da daha iyi bir idare için Asya ve Afrika’nın 
komşu topluluklarını  birbirine düşman 
etme çalışmalarında bu kuraldan 
yararlanıldı. Aynı şekilde 2. Dünya Savaşı  
sonrasında  Almanya’nın bölünmüş halde 
bırakılması da bundan kaynaklanmaktadır. 
Günümüzde ise Condoleezza Rice, Böl 
ve Yönet Politikası’yla ilgili olarak  BÜYÜK 
ORTADOĞU PROJESİ’ni  Ortadoğu’da, 
Fas’tan Çin sınırına kadar 22 ülkenin 
siyasi ve ekonomik coğrafyasının 
değiştirilmesi olarak tanıtmıştır. Büyük 
Ortadoğu Projesinin amacı, Ortadoğu’daki 
çatışmaları genişleterek devam eden 
sayısız çatışma ayaklanmaların kontrolünü 
kolaylaştırmaktır. Emperyalist güçlerin, 
Suriye’de PYD üzerinden yürüttükleri  
harita çalışmasına İran ve Rusya’yı  ortak 
etmeleri  kaçınılmazdır. Kilit nokta 
Suriye’dir. Rusya, Afrin ve Cerablus 
çevresindeki  YPG noktalarına silah 
sevkiyatı yaptı. İran’nın getirdiği binlerce 
Şii askerler helikopterlerle bölgeye taşındı.
Esed, PYD ‘ye silah ve mühimmat konvoyu 
gönderdi. ABD, Suriye’de  YPG’nin de dahil 

olduğu Demokratik Suriye Güçlerine silah 
gönderdi. Türkmen Dağı’nda başlayan 
ve 11 köyü haritadan silen kirli ve kanlı 
ittifak Halep’ten yeniden başlayıp Azez’e 
kadar gelmiştir. Sonraki hedef Türkiye 
Sınırları olacaktır.  İstesek de istemesek 
de aslında  savaşın tam da ortasındayız. 
Dış güçler çoktan bizimle ilgili planlarını 
yapmış durumdalar. ABD, Almanya, 
Rusya, İran, İsrail ve birçok Avrupa 
ülkesinin PYD politikaları, doğrudan 
Türkiye’yi hedef aldıklarını göstermiştir. 
Bunu gerçekleştirmeleri halinde her 
ülke jeopolitik hamlelerini yapacaktır ve 
birçok ülke menfaatleri doğrultusunda 
aynı cephede yer alacaklardır. Suriye 
sorunu Türkiye’yi çevrelemeye yönelik bir 
proje olmuştur. Cizre, Silopi, Nusaybin ve 
İdil’deki girişimler  de bunun göstergesi.
Terör üzerinden Türkiye’de saldırılar 
düzenlemeye destek verip, ayaklanmalarla 
kaos ortamı oluşturup içerden karanlığa 
sürükleyerek girişimler yapılmaktadır.
Çeşitli ülkelerin ajanlarının bu bölgelerde 
faaliyetlerde bulunup terör olaylarını 
organize edip uygulamaya koymaları da 
bunu ıspatlıyor. Bu olaylar, coğrafyayı 
yeniden dizayn etmeye çalışan ülkelerin 
Türkiye’yi durdurmak ve ayar vermek  
için planlanmıştır. Bu iç çatışmalarla, 
Suriye’de terör örgütlerine destek verip 
Türkiye’nin güney sınırlarına ulaşıp 
Güney Cephesi kurulmak istenmektedir. 
Suriye’den sonra ilk hedef Türkiye olmak 
üzere Suudi Arabistan ve Basra Körfezi’dir.
Basra Körfezi’ne yapılacak bir saldırı 
Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri’ni ağır 
bir tehdit altında bırakacaktır. Bunun 
bilincinde olan Suudi Arabistan ve 
Katar gibi Arap ülkeleri  askeri seçeneğe 
yönelmek durumunda kaldılar.
İyi olan, artık eskiden olduğu gibi 
herşeyi kabul eden ve istediklerini 
yerine getiren bir Türkiye yok. Bütün 
olumsuzlukları göğüsleyebilecek askeri 
gücümüz ve meydan okuyabilecek ve 
milli mücadelemizi cesurca yürütebilecek 
devletimiz var.  Büyük Ortadoğu 
Projesi’ne karşı  Ortadoğu İslam Birliği 
Projesi oluşturulması  gerekmektedir.
Çünkü, Haçlılara karşı Müslümanların 
mücadelesidir  bu.İç

im
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Nilüfer Duran
nilufer.duran@simgedergi.com
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Uluslararası Manisa Mesir Macunu 
Festivali kapsamında 476’ncı kez 
Sultan Camii’nden halka saçılacak 
macunun karılmasına başlandı.
Bu yıl 19-24 Nisan’da 476’ncısı 
düzenlenecek festivalde saçılacak 
mesir macunu, 41 çeşit baharatın 
karışımından oluşuyor. Macun, 
Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm 
Derneğine ait imalathanede, 
kadınlardan oluşan 15 kişilik ekip 
tarafından teknoloji kullanılmadan 
hazırlanıyor. Karışımından 
paketlenmesine kadar eski 
yöntemlerin devam ettirildiği üretim 
süreci, kazanlarda su, şeker ve limon 
tuzunun kaynatılmasıyla başlıyor. 
Bal kıvamına gelince ocaktan 
indirilen macun, bir gün boyunca 
soğumaya ve dinlenmeye 
bırakılıyor. Dinlendirilen macun, 

41 çeşit baharatın bulunduğu 
tezgahta harmanlanıyor.  İşlemlerin 
tamamlanmasının ardından mesir 
macunları, yine kadınlar tarafından 
makas yardımıyla kesiliyor. Macun, 
üretimine göre fişek ya da çubuk 
haline getirilerek boyutlandırılıyor. 
Mesir macunu, Manisa’daki Sultan 
Camii’nin kubbe ve şerefeleri ile 
çevresindeki 35 noktadan halka 
saçılıyor.  Manisa’yı Mesir’i Tanıtma 
ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk 
Tanık, UNESCO’nun Somut Olmayan 
Kültürel Miras Listesi’nde yer alan 
festivalin bu yıl düzenlenecek 476’ncı 
saçım töreni için 5 ton macunun 
karılacağını belirtti. Geçmişte 
mesir macununa 80 çeşit baharat 
katıldığını ifade eden Tanık, ancak 
ellerinde 41 baharatlı bir tarifin 
bulunduğunu söyledi. 

Bu yıl 476’ncısı düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu için 
hazırlıklar başladı. 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırlanan mesir macunu, 
kadınlardan oluşan 15 kişilik ekip tarafından eski yöntemlerle yapılıyor.  

476 yıllık “mesir festivali”
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TÜRK TERMAL SAĞLIK TURİZMİNİN 
UYGULAMA SORUNLARI 
Türkiye’de termal sağlık turizmi 
alanında henüz her şeyi ile tam olarak 
yetkili bir kurum yoktur. Bu durum 
uygulamalarda prosedürlerin artmasına, 
işlerin uzamasına, ciddi zaman 
kaybına, sektörün belirli bir çerçevede 
gelişememesine ve en önemlisi de 
sektöre ait standartların oluşamamasına 
neden olmaktadır. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı çalışma alanlarına 
giren konular çerçevesinde çalışmalar 
yapmakta ve termal sağlık turizminin 
yasal düzenlemelerini etkilemektedir. 
Ayrıca Belediyeler, Özel İdareler ve Köy 
Tüzel Kişilikleri de termal tesislerin 
işletmeciliğinde önemli bir yere 
sahip olmakla, sektördeki dengeleri 
etkilemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından; 12/3/1982 tarih ve 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununa, 27/10/1988 
tarih ve 3487 sayılı Kanunla eklenen Ek 
Madde 1 hükmüne dayanılarak 1993 
yılında “Turizm Alan ve Merkezlerinde 
Yer Alan Termal Suların Kullanma Hakkı 
ve İşletilme Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik” çıkarılmıştır. Sağlık Bakanlığı 
tarafından; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu’nun 200 - 210 uncu  maddelerine, 
3153 Sayılı Radyoloji, Radyum ve 
Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi 
Müesseseleri Hakkında Kanun’a ve 
bu Kanuna  dayanılarak yürürlüğe 
konulan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer 
Müesseseler Hakkında Nizamname 
ile  181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 43 üncü 
maddesine dayanılarak 2001 yılında 
“ Kaplıcalar Yönetmeliği” çıkarılmıştır.  
Görüldüğü gibi termal turizm alanındaki 
yönetmelik çalışmaları 1993 yılında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2001 yılında 
Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarla 
başlamıştır. Bu yönü ile sektör çok uzun 
bir geçmişe sahip değildir ve sektörde 
bazı yasal düzenlemeler,  2000’li yılların 
başından itibaren yürürlüğe girmiştir. 
Bu yönetmelikler sektöre belli kurallar 

getirerek sektörün gelişmesi için 
asgari standartları belirlese de ilgili, 
yetkili kurumların yönetmeliklerin 
uygulanmasında bir yaptırım gücü 
bulunmamaktadır. Bu işleyiş tarzı 
sektörde yapılması gerekenlerin 
yapılmamasına ve sonuç olarak 
standartların oluşmamasına neden 
olmaktadır. Mevcut yönetmeliklerin 
ise halen birçok eksiği bulunmaktadır. 
Termal sağlık turizmi tesislerine 
ait çağdaş standartlar halen 
netleştirilmemiştir. Tesislerde termal 
tedavi uygulamalarını yapacak eğitimli 
sağlık personelinin istihdamı zorunluluk 
haline getirilmemiştir. Termal tesislerin 
belli bir süre içinde kaplıca ruhsatı 
almaları için her hangi bir yaptırım 
ortaya konmamıştır. Bu nedenlerle 
sektördeki uygulamalar ampirik niteliğini 
korumaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi, Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Hastanesi, T.S.K.’ya ait 
Bursa Hidroklimatoloji ve Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi’nde kaplıca 
hizmeti verilmesine ve bu hastaneler 
kamu hastaneleri olmalarına rağmen 
Sağlık Bakanlığı’ndan kaplıca ruhsatı 
almamışlardır. Özel sektöre ait bir çok 
tesiste de durum bundan farklı değildir. 
Tesislerin kaplıca ruhsatı almaları için 
yapılan çalışmaların daha anlamlı hale 
gelebilmesi için, ilk önce bu tesislerin 
ruhsat almaları gerekmektedir. Bu örnek, 
sektörün içinde bulunduğu durumu 
açık bir şekilde özetlemektedir. Termal 
sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen 
turistlere ait bilgiler ile ilgili istatistikler, 
ilgili kuruluş tarafından 2001 yılından 
itibaren tutulmaya başlanmıştır. Yurt içi 
termal sağlık turizmine katılan kişilere ait 
bilgiler ise bugün bile bulunmamaktadır. 
Bu durum alanda yapılan çalışmalarda 
önemli sıkıntılar yaratmakla birlikte, 
ciddiyetten uzak bir yönetim anlayışının 
göstergesi olarak kabul edilmelidir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Kaplıcalar Yönetmeliği, RG: 9.12.2004, 25665. 
Unutmaz, Gülay, (1994), Kaplıca Turizmi, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul.

Başar Nacır
basar.nacır@simgedergi.com

Fizyoterapist - Kamu Yönetimi 
Uzmanı (TODAİE, Dipl.1739)    

İÇİMİZDEN
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Sektörlerinde çok iyi bilinen 
İki kadın girişimci,  uzun 
yıllar başarılarla dolu meslek 

hayatlarını seyahat acentası açarak  
birleştirdiler. Hem mesleki hem de 
sosyal sorumluluk projelerindeki  
kadın hassasiyeti ve  bakış açısıyla  
fark yaratıyorlar.  Düzenledikleri 
kültür turları, okul turları, toplantı 
ve seminer ve  otel  rezarvasyonları 
ile  kısa zamanda sektörde ivme 
kazandılar. CAN TOUR İzmir 
Alsancak’da hizmet veriyor. 
Bircan Hanım stajyerlikten otel 
genel müdürlüğü dahil otelciliğin 
her basamağında başarıları ile 
biliniyor.  İki kez ” yılın turizm 
profesyoneli ” ödülüne sahip  tek 
kadın.  Eşi Muzaffer Tağıl da Kaya 
Termal Otel’in genel müdürü. 

Turizmci bir kızı ve bir oğlu var.  Aynı 
zamanda  9 Eylül Üniversitesi’nde ve 
özel kurumlarda öğretim görevlisi 
olarak pek çok genci sektöre 

kazandırmıştır. Resim , müzik , 
el sanatları, köşe yazarlığı,  dağ 
yürüyüşleri  ve kayak başlıca hobileri 
arasında.  Sevgi Hanım da aynı 
şekilde stajyerlikten yöneticiliğe 
kadar yükselen başarılı bir iş kadını. 
3 yıldan beri İzmir Alaçatı’da butik 
otel işletmeciliği yapıyor.  Yaz 
ayları dışındaki  zamanlarda acenta 
işleriyle ilgilenen Sevgi Hanım’ın 
yolu Bircan Hanım ile kesişmiş ve 
birlikte yürüme kararı almışlar. Sevgi 
Hanım da üniversite öğrencisi iki 
kız evlada sahip.  Çok iyi voleybol 
ve tenis oynuyor. CAN TOUR yaptığı 
işlerdeki titizlik, özen tecrübe , 
empati duygusu ve en uygun 
fiyatlarla kaliteli hizmetin adı olma 
yolunda kararlılıkla ilerleyip, çok 
güzel projelere imzalarını atıyorlar. 

Turizmin ‘güler yüzleri’
Kadınlar girişimcilikte bayrağı erkeklere bırakmıyor. Sektörlerinde çok iyi bilinen iki kadın girişimci Sevgi 
Can ve Bircan Tağıl,  uzun yıllar başarılarla dolu meslek hayatlarını seyahat acentası açarak  birleştirdiler.  
CAN TOUR yaptığı işlerdeki titizlik, gösterdiği özen ve tecrübeyle çok güzel projelere imza atıyor.

TURİZM



57ŞUBAT 2016 - SAYI 11



58 ŞUBAT 2016 - SAYI 11

Ufuk 2020’de 
Türkiye Projesi

Türkiye Bilimsel ve 
Teknoloji Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK)  
Uluslararası İşbirliği 
Daire Başkanı Hakan 
Karataş, son 3 yılda 
araştırma projesi 
başvurularında 

yaklaşık iki kat artış yaşandığını 
bildirdi. Türkiye’nin bilim, teknoloji 
ve yenilikler alanında kapasitesini 
güçlendirmeyi amaçlayan 2 milyon 
750 bin avro bütçeli “Ufuk 2020’de 
Türkiye” Projesi’nin açılışı Green Park 
Hotel’de gerçekleştirildi. Etkinlikte 
konuşan Karataş, yatırımların ve 
çalışmaların neticesinde, son 3 
yılda Türkiye’den yapılan araştırma 
projesi başvurularının yaklaşık 
2 kat arttığını söyledi. Karataş, 
üniversitelerden yapılan akademik 
araştırma projesi başvurusundaki 
artışın 1,9 kat, sanayiden yapılan 
başvurunun ise 1,8 kat olduğunu 
kaydetti. Etkili araştırma geliştirme 
ve bilimsel çalışmaların önemine 

vurgu yapan Karataş, “Firmalar artık 
farklılaşan hedef pazarlardaki farklı 
paydaşlarla işbirliği yapmak zorunda 
kalıyorlar. Ayrıca ülkeler kamu alımı 
yapmak için ihaleye çıktığında o 
işi yaptıracağı firmaya o ülkede bir 
işbirliği yapıp yapmadığını soruyor. 
Bu tür işbirlikleri, endüstriyel 
standartlar ve düzenlemelerle 
ilgili bilgilere önceden erişebilmek 
adına çok ciddi bir rekabet avantajı 
sağlıyor” diye konuştu. TÜBİTAK’ın 
uluslararası projeler için verdiği 

destekleri de hatırlatan Karataş, 
“Özel sektörün projelere katılımı az. 
Türkiye’de daha ziyade üniversiteler 
bu programdan istifade ediyor. 
Üniversiteler yüzde 55, KOBİ’ler 
yüzde 20, büyük sanayiciler ise 
yüzde 11’lik bir katılım oranına 
sahip. Önümüzdeki dönemde 
üniversitelerle işbirliği içerinde bu 
rakamları, özellikle özel sektör için 
artırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 
burada üniversitelerimize de çok 
ciddi iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

Mucit sayısı 
2015’te patladı
Geçen yıl yerli patent başvurusu 
bir önceki yıla göre yüzde 13,39’luk 
artışla 5 bin 512’ye yükseldi. Adres 
Patent’in, Türk Patent Enstitüsü (TPE) 
verilerinden çıkardığı “Türkiye’nin 

2015 Yılı Patent Karnesi”ne göre, 
kuruma yapılan yerli başvuru sayısı 
son 20 senedir sürekli artıyor. 2001 
yılından 2012’ye kadar sürekli çift 
haneli artış gösteren yerli patent 
başvurusu, 2013’te yüzde 0,3 de 
olsa azalmasının ardından 2014’te 
yüzde 7,35 ile tekrar yükselişe geçti. 

Yerli patent başvuru sayısı, 2015’te 
bir önceki yıla oranla artışını çift 
haneli rakamlara taşıdı. Bir önceki 
yıla göre yüzde 13,39 artan başvuru 
sayısı, 4 bin 861’den 5 bin 512’ye 
çıktı. Başvurulara bölgeler bazında 
bakıldığında Marmara Bölgesi 
başı çekti. İkinci sırada yer alan İç 
Anadolu Bölgesi’ni 3’e katlayan 
Marmara Bölgesi, 3 bin 361 patent 
başvurusuyla hem geçen seneki 
rekorunu kırdı hem de diğer 
bölgelerin açık ara önüne geçti.
Başvuru sayısı İç Anadolu’da bin 
51, Ege Bölgesi’nde 470’i buldu. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 212 
başvuru sayısıyla dördüncülüğe 
yükseldi. Buna karşın Akdeniz 
Bölgesi’nde ise 2014 yılında 218 
olan başvuru sayısı geçen yıl 182’ye 
geriledi. Karadeniz 165 başvuruyla 
altıncı, Doğu Anadolu Bölgesi 71 
başvuruyla son sırada yer aldı.

BİLİM-TEKNOLOJİ
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Bir grup gönüllü, Türk 
kültürünü tanıtmak amacıyla 
hayata geçirdikleri “Gezici 

Türk Kahvesi - Turkish Coffee Truck” 
projesi kapsamında ABD’deki 
şehirleri dolaşarak bedava Türk 
kahvesi dağıtıyor. Kar amacı 
gütmeyen “Gezici Türk Kahvesi 
Projesi”, 2012 yılında gönüllüler 
tarafından Türk kültürünün 
zenginliğini ABD toplumuna 
birebir aktarmak ve kahve seven iki 
toplumu birbirine yakınlaştırmak 
amacıyla başlatıldı.Türk kahvesini 
tanıtmak için gönüllü elçilik yapan 
ülke markalaştırma uzmanı Gizem 
Şalcıgil White, ABD ve Avrupa’yı 
şehir şehir dolaşıp binlerce kişiye 
geleneksel Türk kahvesi ikram 
ettiklerini, Türk kahvesini ilk 
kez dünya turuna çıkardıklarını 
söyledi.”Türk Kahvesi, 500 yıldır 
Dostluğun Tadı” temasıyla  yola 
çıktıklarını belirten White, şöyle 
konuştu:”Çıktığımız bu uzun yolda, 
ABD’de çok popüler olan yemek 
kamyonlarından kiraladık ve aracı 

renkli Türkiye görselleriyle giydirdik. 
Türk ve Amerikan gençlerinden 
oluşan 10 kişilik gönüllü bir ekiple 
kendimize bir yol haritası belirledik 
ve takipçilerimizin kamyonumuzu 
rahatça bulabilmeleri için bir 
etkinlik takvimi yayınladık. İlk 
kahve turumuzda Washington, 
Baltimore, New York City, New 
Haven ve Boston şehirlerini ziyaret 
ettik. Bu şehirlerde öncelikle 
seçkin üniversitelere ve festivallere 
geziler düzenledik. Harvard, Yale, 
Georgetown gibi önde gelen 
Amerikan üniversitelerinde 
uzman sunumları aracılığıyla 500 
yıllık kahve kültürümüzü tanıttık. 
Avrupa’ya ve Batı dünyasına 
Türkler aracılığıyla tanıştırılan ve 
bugün dünyada sudan sonra en 
çok tüketilen içecek olan kahve, 
tarih boyunca insanları birbirine 
yakınlaştıran bir unsur olmuş ve 
toplumsal ilişkileri şekillendirmiş. 
Bu anlamda projemizin genişlemesi 
ile beraber yurt dışında kahve 
denilince Türkiye çağrışımı 

yapmasını amaçlıyoruz. “Bir sonraki 
hedefimiz Asya” White, projenin 
uluslararası basın ve sosyal 
medyada yer almasıyla dünyanın 
birçok yerinden davet aldıklarını 
belirterek, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın desteğiyle Hollanda, 
Belçika ve Fransa’yı kapsayan bir tur 
gerçekleştirdiklerini anlattı. 

Türk kahvesini tanıtıyorlar!
Bir grup gönüllü tarafından Türk kültürünün zenginliğini anlatmak amacıyla başlatılan “Gezici Türk Kahvesi Projesi” 
kapsamında ABD’lilere bedava Türk kahvesi ikram ediliyor.

DÜNYA
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SİYASET

Tarihinde 3 büyük dine evsahipliği 
yapan, UNESCO’nun Dünya Mirası 
Listesi’nde yer alan Toledo’yu yılda 

milyonlarca turist ziyaret ediyor 
. Kentteki 128 bina ve anıt “İspanya’nın 
kültürel varlığı” olarak tanınıyor. 
Yılda yaklaşık 3,5 milyon turisti  
ağırlayan İspanya’nın önemli turizm 
destinasyonlarından biri olan Toledo, 
tarihinde 3 büyük dine ev  sahipliği 
yapmış olmasından dolayı birlikte 
yaşamaya örnek bir kent olarak 
gösteriliyor.Toledo Belediyesi  Turizm 
Ofisi Direktörü Paloma Gutierrez, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
“Toledo, Orta Çağ’da birlikte  yaşamaya 
çok iyi örnek olmuş bir kent. Bu güzel 
birlikteliğin meyveleri de bize çok 
önemli miraslar  bıraktı. Kentimizde 
çok güzel bir cami, sinagog ve katedral 
var. Farklı kültür ve dinlerin birlikte  
yaşaması Toledo’yu zenginleştirdi” dedi.  
Toledo’da ilk yerleşimin Bronz Çağı’na 
kadar dayandığını  kaydeden Gutierrez, 

kentle ilgili ilk yazılı belgelerin 192 
yılında, Antik Roma dönemine ait 
olduğunu ifade etti.  
Gutierrez, Toledo’nun Orta Çağ’daki 
nüfusunun 30 bin kadar olduğunu 
ve Müslümanlar, Yahudiler ve 
Hristiyanların birlikte yaşadığı bir 
kent olmasından dolayı, “3 Kültür ve 
Tolerans Şehri” olarak adlandırıldığını 
anlattı.  Toledo’nun 1986 yılından bu 
yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer aldığını ve kentteki 128 bina ve 
anıtın İspanya’nın kültürel varlığı 
olarak tanındığını vurgulayan Gutierrez, 
gelecek 26 Kasım’da UNESCO’nun 
tanıdığı bu unvanın 30. yıl dönümü 
olması sebebiyle kentte bir çok etkinlik 
düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  
Gutierrez, Toledo’da çok 
ünlü tarihçilerin, doktorların, 
matematikçilerin yaşadığının altını 
çizerek, ünlü Müslüman astronom Ebu 
İshak İbrahim’in (El Zerkali) bunlardan 
biri olduğunu belirtti. 

Gutierrez ayrıca, 1950’li yıllardan 
itibaren turist çekmeye başlayan 
Toledo’da turizmin çok önemli bir gelir 
olduğunu da vurguladı.  
“Şu anda çok moda bir kentiz” diyen 
Gutierrez, “Toledo olgunlaşmış, biraz 
yorulmuş bir destinasyondu. Bu yüzden 
de yeniliklere ihtiyaç vardı. Bunu El 
Greco’nun (Domenikos Teotokopulos, 
Yunan asıllı İspanyol ressam ve 
heykeltıraş) ölümünün 400. yıl dönümü 
dolayısıyla gerçekleştirilen büyük 
kültürel etkinliklerle yakaladık ve 
tekrardan gözde bir destinasyon olmaya 
başladık” açıklamasında bulundu. 
Tarihte 711-1085 yılları arasında 
Endülüs Emevileri tarafından yönetilen 
Toledo, o dönemde “Tuleytula” olarak 
adlandırılıyordu. Tarih kitapları, 
Tajo nehriyle çevrili Toledo kentinin 
günümüzdeki en büyük özelliği olan 
taş mimarisini, Endülüs Emevileri 
dönemindeki Müslüman taş ustalarının 
sayesinde kazandığını yazar.  

“Kültür ve Tolerans Şehri” Toledo

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, 
Diyarbakır’ın Sur ilçesinin mimari 
geleceği için örnek gösterdiği 
İspanya’nın Toledo kenti, “3 
Kültür ve Tolerans Şehri” olarak 
biliniyor.
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Dönemin Castilla ve Leon Kralı 6. 
Alfonso tarafından 25 Mayıs 1085 
tarihinde ele geçirilen ve böylece 
tekrardan Hristiyanların kontrolüne 
giren şehirde, hem Müslümanların 
hem de Yahudilerin ibadetlerini 
gerçekleştirmesine bir dönem izin 
verilse de bu uzun sürmemişti. 
Toledo’daki caminin üzerine katedral 
inşa edilerek, Katolik Krallar ve 
engizisyon tarafından Müslümanlar 
kenti terk etmeye zorlanmıştı. Toledo’da 
yaşayan Yahudiler ise İberya adasındaki 
diğer tüm Yahudiler gibi 1492 yılında 
sürgün edilmişlerdi.  
Aynı zamanda, Don Kişot’un yazarı 
Cervantes’in doğduğu şehir olan ve 
günümüzde İspanya’nın Castilla ve La 
Mancha özerk bölgesinin başkenti olan 
Toledo’da yaklaşık 84 bin kişi yaşıyor. 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir 
açıklamasında kültürel mimari 
özelliklerin korunması bağlamında 
Diyarbakır’ı Toledo ile karşılaştırmıştı.
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1511 yılı Akdeniz’de her 
zamankinden daha fazla fırtına 
yaşandı. Akdenize yelken açan 
hemen her kaptan sayısız fırtına 
ile boğuşmuş, neredeyse hepsinin 
sinirleri bozulmuştu. Böyle günlerin 
birinde Pîrî Reis’e bir haber geldi. 
Kadırganın sancak tarafında ayakta 
duruyorken, haberi duyar duymaz 
güverteye öylece yığılıp kaldı. Haberi 
getiren ulak da bir denizciydi ve 
bunun nasıl bir acı haber olduğunu 
çok iyi biliyordu. Devlet-i Aliyye’nin 
koca donanması yas içindeydi. Pîrî 

Reis kendine geldiğinde yüzünde 
yılların yorgunluğu daha da 
hissediliyordu. Zar zor ayağa kalktı, 
emir eri, yaveri Hasan çavuşa baktı. 
Çavuş, hemen yerinden fırlayıp 
Kaptan’ın yanına geldi. Pîrî Reis o 
günkü tek emrini verdi: “Topları hazır 
edin ve gereğini yapın...”
Rodos açıkları o gün gün boyu süren 
top atışlarıyla yankılandı. Rodos’da 
buluna bir kaç kefere köyü bu seslere 
önce anlam veremese de kötü haber 
tez duyulmuştu. Devlet-i Aliyyey-i 
Osmanlı’nın koca Donanma Reisi 
Kemal Reis bir deniz kazasında vefat 
etmişti. Köylüler aslında bununla pek 
ilgilenmiyordu. Onları asıl ilgilendiren 
onun yerine kimin geçeceği idi. Öyle 
ya Rodos, Osmanlı Donanması’nın 
Akdenize her açılışında ve geri 
dönüşünde demir attığı bir adaydı 
ve bu kaptanın kim olduğu çok 
önemliydi...
Hasan Çavuş, Pîrî Reis’in hayat 
hikayesini dinlerken güvertede kaç 
tur attığını artık hatırlamıyordu. Reis 

anlattıkça çavuş da sanki o günleri 
kendisi de yaşıyordu. Bir ara Reis 
susar gibi olunca çavuş söze girdi: 
“Reis’im o halde sen bu harita işini 
amcandan öğrendin öyle mi?” diye 
sorudu. Sorunun cevabını aslında 
biliyordu, yıllarını Reis’in yanında 
geçirmişti ve onun hayat hikayesini 
kim bilir kaç kez dinlemişti. Ama 
her seferinde yeni ayrıntılar da 
öğreniyorudu ki Reis sanki bunu 
bilinçli yapıyordu.
Pîrî Reis, amcasının ölümünü izleyen 
yıllarda kendini daha da iyi yetiştirmiş 
ve bir süre sonra da Donanma’nın 
Kaptan-ı Deryası olmuştur. Pîrî Reis 
1497 yılında çıktığı seferlerin birinde 
bir İspanyol gemisinin önünü kesti. 
Bu gemideki tüm mürettebatı esir 
aldı. Bu esirler arasında pek İspanyol 
görünümü olmayan bir de genç 
vardı. Az çekik gözlü bu genç, Kaptanı 
görene kadar hiç konuşmamış, onu 
görünce konuşmuştu. Konuşmuştu 
konuşmasına da yanındaki tüm 
mürettabat dilini yuttu çünkü bu 

Korsan Bir Haritacı Pîrî Reis

Prof. Doç. Hasan Ali DAL

2. Bölüm
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genç Kaptanla aynı dili konuşuyor 
hem de çok rahatça konuşuyordu. 
Sanki özdili İspanyolca değil, Türkçe 
idi. Kaptan onu kamarasına aldı. Genç 
adam kaptanla uzun sattler boyunca 
konuştu. Sürekli bir şeyler anlatıyor, 
kaptan da onu can kulağıyla 
dinliyordu. Sonra ikisi birlikte 
İspanyol gemisine döndüler, bir süre 
sonra kaptan Hasan Çavuş’a seslenip, 
adam göndermesini emretti. Geri 
döndüklerinde yanlarında dört 
sandık da vardı. Kaptan Pîrî Reis, 
sandıkların kamarasına taşınmasını 
emretti. Sonra genci, esir alınan 
diğer İspanyol mürettabatlarından 
ayrı tutup, onu kendi mürettabatına 
dahil ettiğini açıklamıştı. Reis’in 

kendi mürettebatı genci bağrına 
basmış ama bir yandan da onun 
bu ayrıcalığının nedenini de merak 
ediyorlardı. Bu günden sonra, Pîrî 
Reis’in amcasının ölümüne kadar 
bu genç Reis’in yanından hiç 
ayrılmadı ve her gittikleri yerde, 
ele geçirdikleri her gemide, kaptan 
adına ele geçirilen gemiye ilk çıkan 
hep o oluyordu. İlk yaptığı da 
hemen kaptan köşküne gidip orya 
el koymak oluyordu. Çatışmalar 
bittiğine kadar da ele geçirilen 
kaptan köşkünden ayrılmıyordu. 
Beklerken boş durmuyor, oradaki 

herşeyi sandıkalara dolduruluyordu. 
Onun ardından kaptan köşküne giren 
mürettabat değerli ne kadar para ve 
sikke varsa yerli yerinde olduğunu 
görüp şaşkınlıkla tasnife girişiyorlardı. 
Yıllarca süren bu durum, mürettabatı 
hep şaşırtmışsa da hiç bir zaman bu 
gencin kaptan köşklerindne neyit 
topladığını hiç bilemediler. Ama 
bildikleri ve şahit oldukları bir şey de 
varsa, sandığa koyduğu her ne ise 
çatışmalar sonunda hep Pîrî Reis’e 
teslim ediyordu. Pîrî Reis, çıktığı 
her seferde rastladığı her düşman 
gemisinden bir şeyler topluyordu. 
Ama neydi?
Pîrî Reis bunu yıllarca kimselere 
anlatmamış, yanından hiç ayrılmayan 

Hasan Çavuş bile o sandıkların 
yanında çok oturmasına karşın o 
sandıkların içinde ne olduğunu hiç 
bilemedi...
Güvertede son bir turu atarken Hasan 
Çavuş, birden durdu ve kaptana 
doğru döndü. Yüzünde meraklı ve 
yeni bir kıyı keşfetmiş kaşif sevincine 
benzer bir tebessüm vardı. Cin 
gibi bir sesle “Reis’in o sandıklar... 
Evet, evet o sandıklar, siz bir şeyler 
topluyordunuz. O sandıklarda her 
ne varsa bu haritalar için önemli 
bir şeydi...” dedi ve meraklı meraklı 
kaptana bakıyordu. Pîrî Reis de 

tebessümle ona baktı ve “Sonunda 
anladın ha” dedi... “Yıllar oldu ne 
zaman soracaksın diye merak 
ederdim” dedi. Sonra o sandıkları 
ve hikayesini anlattı. Kaptan keyifli 
görünüyordu. “Hatırlar mısın 
Hasanım” dedi, “Hani ilk seferlerimizin 
birinde bir İspanyol kadırgası 
ele geçirip, tüm mürettabıtana 
el koymuştuk. Esir aldığımız 
mürettabattan birini de kendi 
gemimizde mürettabat yapmıştık.” 
Hasan Çavuş, anlamlı anlamlı başını 
salladı. Pîrî Reis’in esir alınan İspanyol 
gemisinden mürettabata dahil ettiği 
esir İspanyol değildi. O yıllar önce 
Akdeniz’de batıya doğru ilerlerken 
korsanlarca esir batırılmış bir Türk 
kadırgasından esir alınmış bir Türk 
idi. O zamanlar daha çok küçük yaşta 
olan ve İspanyollarca Rodrigo de 
Triana adıyla hitap edilen bu Türk 
genci yıllar sonra bir kez daha esir 
düşmüştü ama bu kez esir alan Pîrî 
Reis idi. Rodrigo yıllarca Pîrî Reis’in 
yanndan hiç ayrılmadı, ona hizmet 
etti ve ona çok önemli bilgiler verdi. 
Özellikle de denizcilik ve harita 
konusunda bilgiler verdi, ama verdiği 
en büyük bilgi bir kaç haritadan 
ibaret idi. Bu haritalar, yıllarca Pîrî 
Reis’in aklını kurcalayan sorulara 
cevap bulmasında da çok büyük yol 
gösterici oldu.
Rodrigo de Triana’nın esir düştüğü 
geminin kaptan köşkünde Pîrî Reis’e 
gösterip verdiği haritalar, o güne 
değin Pîrî Reis’in hiç görmediği 
türdendi. Rodrigo de Triana’nın 
Pîrî Reis’e anlattığına bakılırsa bu 
haritaların aslı Kristof Kolomb adında 
Portekizli bir denizciye ait idi. Bu 
haritaları farklı kılan iki şey vardı ve 
her ikisi de çok şaşırtıcı idi. Birincisi, 
bu haritalar pasta dilimleri gibi 
dilimlere ayrılmıştı. İkincisi ise bu 
haritalarda gösterilen yerler idi. Ne 
Akdeniz’e ne de Arap Yarımadası ve 
Hint diyarlarıan benziyordu. Bunlar 
Pîrî Reis’in hiç görmediği, hiç sefere 
çıkmadığı yerlerdi. Pîrî Reis, gençlik 
yıllarından kalma alışkanlıkla kaptan 
köşklerinde yazılı ne varsa onları da 
topluyordu. Bu yazılı dökümanlara 
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3. bölüm gelecek sayıda

kaptanların seyir defterleri de dahil 
idi. Rodrigo de Triana’yı esir aldıkları 
kadırganın kaptan köşkündekileri 
de almıştı. O kayıtların arasından bir 
de usturlap bulmuştu. Yıllar önce 
amcasının kendine hediye ettiği 
kadar güzel idi. Rodrigo de Triana, bu 
usturlabı görünce “Bunu” dedi, “Bunu 
biliyor musunuz?”
Pîrî Reis, usturlap kullanmayı 
biliyordu ama bir çok kullanım 
amaç ve şeklinden habersizdi. 
İlerleyen yıllarda Rodrigo de Triana, 
ona usturlap hakkında bilmediği 

kısımları anlattığında Pîrî Reis’in 
gözleri parlamıştı. Beyninde 
şimşekler çakmış, gözünün perdeleri 
kalkıvermişti. Pîrî Reis, Rodrigo 
ile karşılaşana kadar yıllarca 
gökyüzünde yıldızları gözlemiş, bu 
gözlemlere dayanarak bulunduğu 
yerin zamanının hesaplamıştı. Ama 
nedense, Arap kıyılarında yaptığı 
hesaplar Venedik açıklarında yaptığı 
gözlem ve hesaplarla tutmuyordu. 
Sanki batıya gittikce zaman 
değişiyordu. Buna anlam veremiyor, 
hata diye düşünüyordu. Rodrigo’nun 
verdiği bilgilere göre bu tüm 
kaptanların karşılaştığı bir sorundu.
Pîrî Reis, Rodrigo ile sohbetlerinin 

birinde haritaların başına geçmiş, 
bir süre bakındıktan sonra da Hasan 
Çavuş’a seslenmiş ve o güne kadar 
kaç gemiden ganimet topladılarsa, 
tüm o gemilerin kaptanlarının 
seyir defterlerini istemişti. Buna 
Rodrigo’yu da buldukları o İspanyol 
gemisi de dahil idi. Pîrî Reis, günlerce 
haritaları ve seyir defterlerini bir 
birleriyle karşılaştırıp durudu. Her 
seferinde de yine notlar alıyordu. 
Amcasının ölümünün yaklaştığı 
yıllarda tüm defter ve haritaları 
karşılaştırmış, şimdi aldığı notlara 

göre harita ve seyir defterlerini bir 
düzene, zaman ve mekana göre 
düzene koymaya çalışıyordu.
Kasvetli 1511 yılının 1512’ye 
döndüğü o sert kış aylarında 
Pîrî Reis, müthiş bir keşif yaptı. 
Yaptığı keşfe bakılırsa, bir kaptanın 
gökyüzünde gözlediği bir yıldızın 
doğma ve batma zamanı ya da 
ufuktan yüksekliği o kaptanın bu 
gözlemi nereden yaptığına bağlı 
olarak değişiyordu. Bu da kaptanın 
bulduğu zamanı değiştiriyordu. 
Yani, eğer kaptan bir yıldızı Arap 
kıyılarında gözlüyorsa ve o yıldız 
doğu ufkundan bir mızrak boyu 
yükselmiş olsa bile Batı’da mesela 

Portekiz açıklarında aynı yıldıza aynı 
anda bakan biri o yıldızı henüz ya 
ufukta ya da henüz ufkun üzerine 
çıkmamış yani doğmamış olarak 
görüyordu. Sanki Doğu’dan Batı’ya 
gidildikçe bir yuvarlak bir topun 
üzerinde ilerleniyordu. Aynı durum 
Kuzey – Güney için d egeçerli idi. 
Arap diyarlarında Demir Kazık olarak 
bilinen, kefere kaptanlarının Polaris 
adını verdikleri yıldız (Kutup Yıldızı), 
Kuzey’den Günye’e gidildikçe ufka 
yaklaşıyordu. Yani sadece doğu 
– Batı istikametinde değil, Kuzey – 
Güney istikametinde de bir eğrilik 
vardı. Dünya düz değil idi... Bu, bin 
yıldır alimlerin tartıştığı ama net 
olarak ifade edilememeyn bir şeydi. 
Ama yıldızlara bakılınca açıkça 
görülüyordu... Bunu fark ettiğinde 
Pîrî Reis, esir aldığı ya da savaşlarda 
yendiği o kaptanlara minnet 
duygusuyla içinden şükranlarını 
sundu. Denize açılan her kaptan 
hem yıldızları gözlemiş, hem de 
seyir defterlerine notlar almışlardı. 
Bu notlarda gözledikleri yıldızın gök 
yüzünde nerede olduğu, gemilerinin 
o an nerede olduğu, zamanın ne 
olduğu gibi çok kıymetli notlar vardı. 
İşte Pîrî Reis, bu notlara bakarak çok 
kıymetli bir keşif yapmıştı...
Amcasının vefat ettiği 511 yılından 
sonraki yıllarda, gerek on yıllar 
boyunca kendi seferlerinde ele 
geçirdiği haritaları gerekse de 
Rodrigo’nun kendine sunduğu 
haritaları, kaptanların seyir 
defterlerindeki notlara göre bir araya 
getirmeye girişti. Ortaya çok büyük 
bir harita çıkıyordu. Hint kıyılarından 
Arap kıyılarına, oradan Akdeniz’e, taa 
Cebelitarık’a kadar bir bütün harita 
çıkmıştı. Rodrigo’nun sunduğu 3 
harita ise bu bölgelerden de uzakta 
bir yerleri gösteriyordu. Kayıtlara 
bakılırsa Okyanus’un ötesinde bir 
yerleri gösteriyordu. O haritaların 
çizildiği zamanlarda alınan notlara 
bakılırsa yıldızlar bu haritaların 
gösterdiği memleketlerin şimdilerde 
Atlas Okyanusu olarak bildiğimiz 
engin Okyanus’un ötesinde olması 
gerektiğini söylüyordu.
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GÜNCEL
TÜKETİCİYİ ALDATAN REKLAMLARA CEZA YAĞDI

2015’TE UYGULANAN PARA CEZALARININ SEKTÖREL DAĞILIMI (TL)

NE TÜR CEZALAR VERİLİYOR?

2015’te 774 reklamın mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Bunlardan 
661’ine durdurma,113’üne hem idari para, hem de durdurma cezası verildi.

Mevzuata aykırı
reklamlara
toplamda
9,4
milyon lira
ceza kesildi

Ulusal televizyonda yayımlanan
reklamlar için;
220 bi 220 lira

Ulusal gazete / radyo
110 bin 110 lira

İnternet
55 bin 55 lira

Kısa mesaj
27 bin 527 lira

Kurul, mevzuata aykırı reklamlar hakkında 3 aya kadar
tedbiren durduma cesası verebiliyor.
Ayrıca durdurma, düzeltme ve idari para cezaları da birlikte veya
ayrı ayrı olarak uygulanabiliyor.

SAĞLIK 389 Bin TL

965 Bin TL

562 Bin TL

210 Bin TL

270 Bin TL

105 Bin TL

638 Bin TL

87 Bin TL

3,8 Milyon TL

3,8 Milyon TL

KOZMETİK/TEMİZLİK Ü.

GIDA

İLETİŞİM HİZMETLERİ

TEKNOLOJİ/D.T. MALLARI

TURİZM

BANKA VE SİGORTA

EĞİTİM

DİĞER

ÖRTÜLÜ
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Derginin bu yıl ilk defa 
yayınladığı listeye göre, 
ABD’deki “California Institute 

of Technology” üniversitesi ilk 
sırada yer buldu. Fransa’daki 
“École Normale Supérieure” ikinci 
sıraya yerleşirken, üçüncü ise yine 
Fransa’daki “École Polytechnique” 
oldu. “Öğrenci sayısı 5 binden az 
olan” ve ‘4’den fazla disiplinde 
eğitim, araştırmanın yapıldığı” 
kurumların değerlendirilmesiyle 
hazırlanan listede, Koç Üniversitesi 
8’inci, Sabancı Üniversitesi de 
10’uncu sırada yer aldı. Times Higher 
Education Dergisi Editörü Phil Baty, 
Türk üniversitelerinin listedeki 
yerlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 
“İş üniversitelere gelince, büyüklük 
önemli. Bazı öğrenciler için büyük 
en iyisi, ancak bazıları için doğru 

seçenek, ufak üniversiteler. Küçük 
üniversiteler öğretim üyelerinin daha 
fazla desteği ve ilgisiyle, potansiyel 
olarak öğrencilere daha samimi bir 
çevre sağlayabilir. Türk enstitüleri, 
‘Dünyanın En İyi Sınırlı Kontenjanlı 
Üniversiteleri 2016’ sıralamasında 
çok iyi temsil edildi” ifadelerini 
kullandı. Sabancı Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, 
‘’Üniversite performansında ölçek 
ve odaklanmanın bağlantılı önemi, 
öğrencilere, topluma ve bilime verilen 
hizmetler açısından çok büyüktür. 
Bu bağlamda, dünyada 10. olarak, 
uluslararası sıralamalarda geçen yılın 
başarılarını devam ettirmekten çok 
mutluyuz” dedi. Küçük üniversiteler, 
öğrenci sayısı 5 binden az ve en az 4 
disiplinde eğitim ve araştırma yapan 
üniversite olarak tanımlanıyor.

İngiltere’de yükseköğrenimle ilgili yayınlanan “Times Higher Education (THE)” 
isimli haftalık derginin “Dünyanın En İyi Küçük Üniversiteleri” listesinde, 
Türkiye’den 2 üniversite ilk 10’da yer aldı.

En iyiler arasında iki Türk üniversitesi
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