
1ULUSLARARASI  BASIN  YAYIN  BİRLİĞİ  DERGİSİ



2 ULUSLARARASI  BASIN  YAYIN  BİRLİĞİ  DERGİSİ

BAŞLARKEN

Uluslararası dayanışma

Ülke sınırı gözetmeksizin basın yayın sektöründe 
ter dökenler ile fikir alanında eser sahibi olanları 

aynı çatı altında toplamak, üyeleri arasında 
dostluk ve dayanışmayı sağlamak ve güçbirliği 

oluşturmak amacıyla kurulan Uluslararası 
Basın Yayın Birliği olarak yapılanmamızı 

genişletiyoruz.
Kurucumuz Şerafettin Şıvkın’ın başkanlığında 

oluşturulan yönetim kurulumuz, tüzüğünde 
yer verdiği ilkeler doğrultusunda üye sayısını 
artırırken, dernek faaliyetlerini üyeleri ve ka-

muoyu ile paylaşmak, üyelerinin veya birlik ile 
gönül bağı olan kişilerin görüş ve düşüncelerine 

imkan sağlamak amacıyla SİMGE adıyla aylık bir 
dergi yayınına başladık.

Birlik olarak basın yayın mesleğini ve fikir 
sahasında eser vermiş olanları temsil etmeyi, 

memleket kültürünü ve fikir kalkınmasını amaç 
edinen çalışma ve yayınlar yapmayı temel ilke 
ediniyoruz. Bu amaç doğrultusunda yürürken, 
düzenleyeceğimiz çeşitli sosyal faaliyetler ile 

üyelerimizin dünyalarını renklendirmeyi hedefliy-
oruz.

Bütün bu hizmetleri ifa ederken üyelerimizin ve 
gönül dostarımızın katkı ve destekleriyle birliğe 

gelir getirecek çalışmalarımız da olacaktır.
Elinizdeki ilk sayısı ile basın yayın sektöründe, iş 
ve siyaset alanında, bürokraside geniş bir kitleye 
ulaşan dergimiz, Azerbaycan’dan Makedonya’ya, 
ABD’den Almanya’ya kadar çok sayıda ülkedeki 

üyelerimize ulaştırıldı. Bundan sonra da baskı 
sayısını ve dağıtım ağını sürekli genişleterek 

yayınlarını sürdürecek.  
Bu vesile ile birliğimizin kuruluşu aşamasında ve 
SİMGE’mizin ilk sayısının yayını sırasında hep 

yanımızda olan üyelerimize, değerli şahsiyetlere, 
kurum ve kuruluş temsilcilerine minnetlerimizi 
sunar, önümüzdeki sayılarda da birlikte olmayı 

temenni ederiz.

SİMGE DERGİSİ
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MERHABA      

ULUSLARARASI BASIN YAYIN BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI
ŞERAFETTİN ŞIVKIN

 Dernekler Yasası’nın amir hükümleri doğrultusunda herhangi bir siyasi partinin veya siyasi 
düşüncenin uzantısı değiliz. Ancak gerek üyelerimizin, gerekse birliğimizle gönül bağı olan kişilerin 
siyasi tercihlerine her zaman saygı duyarız.
Yine millet iradesiyle yücelen, ülkemize veya insanlığa değerli hizmetlerde bulunan siyasetçiler ile iş, 
sanat, spor gibi alanlarda başarılı olmuş şahsiyetler de Uluslararası Basın Yayın Birliği’nin ve yayın 
organı SİMGE’nin dostları arasında yer alacaktır.

Kuruluşlarla işbirliği yapacağız
Birliğimiz, üyelerine daha iyi hizmetler vermek amacıyla tüzüğünde belirtilen hükümler doğrultusunda 
tesisler kurmayı, bunları yönetmeyi ve denetlemeyi faaliyet alanına almıştır. Birlik üyeleri ve meslektaşları 
arasında yakınlaşmayı, dayanışmayı ve sosyal yardımlaşmayı hedef alan bu çalışmalar sırasında 
yurtiçinde kurulmuş ve kurulacak olan benzeri basın kuruluşlarıyla her türlü işbirliği yapılacaktır. Basın 
mesleğinde çalışanlar ile çalıştırılanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinde yardımcı olmak da 
ana iştigal konularımızdan olacaktır. Hükümet nezdinde basın ve yayıncılıkla ilgili kanunlar konusunda 
çalışmalara katılanlara yapıcı katkılarda bulunmak birliğimizin faaliyetleri arasında yer almaktadır. 
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GÜNDEM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Seçim sonuçlarını okuduğunuzda 258 milletvekiliyle 
bu millet AKP’ye oy verdi ama iktidarı da elinden aldı. ‘Sen artık tek başına gidemezsin’ dedi. Bu nok-

tada AKP’nin dışarıda olduğu bir koalisyon alternatifi yok” dedi

BBC Türkçe’ye konuşan Karakaya, AK Parti’nin 
öncelikle çözüm süreci nedeniyle HDP ile koalisyon 
kurmasının daha doğru olacağını savunarak, CHP’nin 
de bu hükümete dahil olabileceğini iddia etti.
Karakaya, “Seçim sonuçlarını okuduğunuzda 258 mil-
letvekiliyle bu millet AKP’ye oy verdi ama iktidarı da 
elinden aldı. ‘Sen artık tek başına gidemezsin’ dedi. Bu 
noktada AKP’nin dışarıda olduğu bir koalisyon alter-
natifi yok” ifadesini kullandı.
Karakaya, HDP’nin olacağı hiçbir oluşumda yer 
almayacaklarının altını çizdi.
Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
hükümeti kurma görevini seçimden birinci parti olarak 
çıkan AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na 
vereceğini ve onun da MHP’yi ziyaret edeceğini söyl-
edi.
Davutoğlu’nun MHP ziyaretinde bir talepler listesi ile 
karşılaşacağını ifade eden Karakaya, bu listede yer ala-
cak olmazsa olmazları “çözüm sürecinin bitmesi” ve 
“Cumhurbaşkanın anayasal sınırların içinde kalması” 

olarak sıraladı.
MHP’nin bu taleplerinin AK Parti tarafından kabul ed-
ilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine Karakaya, şu 
cevabı verdi:
“Buna izin vermezse böyle bir yaklaşım olmazsa 
bir koalisyon kurulamaması Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin sorumluluğundadır. Koalisyonu kuramama 
sebebi söylediğiniz gibi bu makul gerekçeler olursa 
AKP gidilecek muhtemel erken seçimde büyük hezim-
ete uğrayabilir. Bunun farkında olacakları için bunun 
bir orta yolunu bulacaklardır diye düşünüyorum. Bunu 
yapmak durumundadırlar. Ben AKP’nin, özellikle Ah-
met Davutoğlu’nun da talebinin, isteğinin, gönlünün bu 
şekilde olacağına inanıyorum. Bir defa kendisini de ve-
sayet altından kurtarmış olacak. Türkiye’nin gerçekten 
buna ihtiyacı var.”

MHP’li Mevlüt Karakaya: Ak Parti’nin 
dışarıda olduğu bir koalisyon alternatifi yok
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GÜNDEM

Meclis Başkanlığı için CHP’de Haluk Koç, Engin Al-
tay ve İlhan Kesici’nin isimleri öne çıktı. Bir gazeteye 
konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
Baykal arasındaki görüşmeye ilişkin ise “Sayın Baykal, 
televizyona yaptığı açıklamanın biraz daha ayrıntılısını 
bana anlattı.
Bilgim dahilindeydi görüşme. Baykal gitmeye niyetli-
ydi. Ben ‘Sakın kaçak sarayda olmasın’ ve ‘Koalisy-
on konusu olmasın’ dedim. Ama içeride koalisyon da 
görüşülmüş. Sayın Deniz Baykal’ın o gece bana neden 
ulaşamadığını ise ben de anlamadım. Tam tersine o 
gece saat 24.00’ten sonra da ayaktaydım ve uyumuy-

ordum” dedi.
BAYKAL: TEK KELİME GEÇMEDİ
Baykal’ın yakın çevresine, Cumhurbaşkanı ile 
görüşmesinde hükümet modelinin konuşulmadığını 
belirttiği ve “Bana yönelik hiçbir özel öneri olmadı. 
Olası hükümet seçenekleri konusunda beni de içeri-
sine sokacak herhangi bir model önerisine ilişkin tek 
kelime geçmemiştir. Bu spekülasyonların aslı yok-
tur. Bu spekülasyonların yapılması çok acıdır” dediği 
öğrenildi.

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal’a Meclis Başkanlığı 
yolunu kapattı
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GÜNDEM

Ak Parti’den Ramazanda teşekkür ziyaretleri

Seçilen milletvekilleri, bölgelerine giderek iftar sofralarında 
halkla buluşacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün 9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel için düzenlenen törenlerin ardından 
AK Parti Genel Merkezi’ne geçerek çalışmalarını 
burada sürdürdü. Davutoğlu, kurmaylarıyla önümüzdeki 
sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti, 
ramazan ayıyla birlikte vatandaşlara teşekkür ziya-
retleri başlatacak. 

AK Parti’nin seçilen milletvekilleri, bölgelerine giderek 
iftar sofralarında halkla buluşacak. İl teşkilatlarının or-
ganize ettiği programlarda, “AK Parti seçimlerden bir-
inci parti olarak çıktı. Bir kez daha bizi seçtiğiniz için 

teşekkür ederiz” mesajı verilecek. Bu programlarda 
ayrıca, ‘milletin koalisyonu kurma görevini AK Parti’ye 
verdiği’ vurgusu yapılacak. AK Parti’nin samimiyetle 
koalisyonu kurma iradesinde olduğu vurgulanacak. 
Ancak teşkilatların, her an seçim yapılacakmış gibi 
hazırlıklı olması da istenecek.
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GÜNDEM

9. büro kapandı

Geriye ise Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün büroları 
kaldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün 9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel için düzenlenen törenlerin ardından 
AK Parti Genel Merkezi’ne geçerek çalışmalarını 
burada sürdürdü. Davutoğlu, kurmaylarıyla önümüzdeki 
sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti, 
ramazan ayıyla birlikte vatandaşlara teşekkür ziya-
retleri başlatacak. 

AK Parti’nin seçilen milletvekilleri, bölgelerine giderek 
iftar sofralarında halkla buluşacak. İl teşkilatlarının or-
ganize ettiği programlarda, “AK Parti seçimlerden bir-
inci parti olarak çıktı. Bir kez daha bizi seçtiğiniz için 

teşekkür ederiz” mesajı verilecek. Bu programlarda 
ayrıca, ‘milletin koalisyonu kurma görevini AK Parti’ye 
verdiği’ vurgusu yapılacak. AK Parti’nin samimiyetle 
koalisyonu kurma iradesinde olduğu vurgulanacak. 
Ancak teşkilatların, her an seçim yapılacakmış gibi 
hazırlıklı olması da istenecek.
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HABER

“KAVGA ETMEYECEĞİZ. BİRBİRİMİZE 
GÜVENECEĞİZ, İNANACAĞIZ”

Çaycuma’da vatandaşlarla tek tek bayramlaşan 
Haberal, burada bir vatandaşla sohbeti 
sırasında, “Ne mutlu ki ülkemiz var. Ne şartta 
olursa olsun hepimizin bir tek görevi var; bu 
ülkeyi yüceltip yükseltmektir. Hiçbir maz-
eret yok. Demir kapılar arkası bile, zincire 
vurulsak bile hiçbir mazeret olmaz. Ülke-
lerin hayatında, insanların hayatında zaman 
zaman depremler olur. Marifet, depremlerin 
ortaya çıkarmış olduğu zararları asgariye in-
direrek yaşamı sürdürebilmektir. Biz bunu 
yapıyoruz.” dedi. “Her yerde şunu söylüyo-
rum: Çok şükür ki vatanımız var. Onun için 
bu ülkeyi kuran Atatürk, arkadaşları ve aziz 
şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. 
Nereden geldiğimizi, tarihimizi, geçmişimizi 

bilmezsek geleceğimizi hazırlayamayız. Bu 
ülke yokluklardan kurulmuştur. Bunu bile-
lim ve bugün ulaştığımız noktadan da gurur 
duyalım. Bugün ulaştığımız düzey, gerçek-
ten Atatürk’ün de dediği gibi asrın medeniyet 
düzeyidir. Ama bilimde, sanatta ve teknolojide 
bu böyledir. Bununla gurur duyuyoruz. Ancak, 
bazı konular var. Ülkemizin bazı sorunları var. 
Zaman zaman ülkelerin yaşamında, insanların 
yaşamında depremler olur. Türkiye zaman za-
man bu depremleri, hem fiziki olarak, hem de 
sosyal olarak yaşıyor. Bu depremler de hasar 
meydana getiriyor. Ama bu hasarları tamir et-
mek ve bu sıkıntıları gidermek hepimizin göre-
vidir. 

Çaycuma’da Öğretmenevi önünde kendisini bekleyen partililer ve vatandaşlarla buluşan
Prof. Dr. Mehmet Haberal’a, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, CHP İl Başkanı 

Halil Furat ve parti yöneticileri de eşlik ettiler. 
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HABER
Ülkemizin sorunları var, doğrudur. Ama bu 
sorunları aydan gelecek insanlar çözmeyecek, 
bizler çözeceğiz. Kavga etmeyeceğiz. Birbirim-
ize güveneceğiz, inanacağız. Ve ülkemizi yük-
seltebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. 
Bu imkanlar içerisinde başardıklarımız 
yeterli değil. Bazı konularda gelişmiş ülkel-
er düzeyindeyiz ama yeterli değil. ‘Yeter’ 
dediğimiz zaman duraklamaya gireriz. Hiçbir 
şeyi yeterli görmemeliyiz.”

Çaycuma ilçesinin gelişmeye çok müsait bir 
bölge olduğunu, ilçe geliştiğinde Zonguldak’a 
da çok büyük katkıları olacağını anlatan 
Haberal, “Ama bunları beraber yapacağız. 
Zonguldak’ın üç tane daha değerli mil-
letvekili var. Hepimiz birlikte yapacağız. 
Düşüncelerimiz farklı olabilir, gayet doğaldır. 
O insan yaşamının bir sonucudur. Ülkelere 
demokrasi kolay yerleşmiyor. Dolayısıyla, 
bizim özgürlüklerimizin başladığı yerde 
başkasınınki biter, başkasınınkinin başladığı 
yerde de bizimki biter. Herkese saygı duyacak 
ve destekleyeceğiz.” diye konuştu.
 “BU ÜLKE, BOYNUNDA İDAM FERMA-
NI OLAN ATATÜRK VE ARKADAŞLARI 
TARAFINDAN KURULDU”
CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan 
Köktürk’ün konuşmasında, AKP’li Zongul-
dak milletvekillerinin bayramlaşma törenler-
inde CHP’li belediyeleri hedef alan sözlerine 
serzenişte bulunması ve bayramların dokusu-
nun, bölen değil birleştiren bir yapıda olduğunu 
vurgulaması üzerine, görüşlerini dile getiren 
Prof. Dr. Haberal, şunları kaydetti:

“Sakın kimse endişeye kapılmasın. Bir takım 
arkadaşlarımız yanlış yapabilirler. Doğru 
tektir, iki doğru yoktur. Başkaları yanlış ya-
pabilir, önemli olan bizim yaptığımızın doğru 
olup-olmadığıdır. Başkalarının yanlış yaptığı 
yerde biz doğruyu yapacağız. Zonguldak hepi-
mizindir. Demokrasilerde insanların farklı 
düşünmeleri doğaldır. Ben herkese saygı duy-
uyorum. Ama o herkes de bize saygı duymak 
durumundadır. Biz, bizim yanlışlarımızı da 
çekinmeden söyleyin diyoruz. Çünkü ülkemizin 
birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Tekraren 
söylüyorum, bu ülke yokluklardan kuruldu. Bu 
ülke, Atatürk ve arkadaşlarının boyunlarında 
idam fermanı bulunarak kurulmuştur. 
Dolayısıyla, arkadaşlarımız bir şeyler söylemiş 
olabilirler ama saygı duyuyoruz. Hepimizin 
amacı, Zonguldak’ın ve ülkemizin gelişmesine 
katkıda bulunmaktır. Ama tek şartla; kavga et-
meden, birbirini itelemeden, birbirini itham et-
meden… Birbirimizi karalamakla, birbirimizi 
itham etmekle hiçbirimiz bir yere gidemeyiz. 
Tam tersini yapacağız. Birbirimize güvenip, 
inanacağız. Çünkü başka Çaycuma, başka 
Zonguldak ve başka Türkiye yok.”

“YETER Kİ, CUMHURİYETÇİLER, 
ATATÜRKÇÜLER OLARAK EL ELE 
VERELİM”
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise, 
siyasal iktidarı eleştirdiği konuşmasında, şu 
görüşlere yer verdi:
“Ülke çok sıkıntılı günlere doğru gidiyor. Re-
jim tehlikesi de görmeye başladık. Eskiden 
bazı şeyleri göremiyordu bazıları, ‘Yetmez 
ama evet’ diyorlardı.
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASI

Enstitümüz İzmir Kent Koleji Projesinde

Güneş, biyokütle, rüzgâr ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile 
ilgili uygulamaya yönelik lisansüstü öğrenim vermek ve araştırma çalışmaları yürütmek 
amacıyla 1978 yılında kurulan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, ülkemizde bu 

alanda kurulmuş olan ilk ve tek enstitüdür.

Enerji ABD ve Enerji Teknolojisi ABD altında güneş ışınımlı fotokimya, optoelektronik, 
yeni nesil fotovoltaik hücre üretimi, güneş, biyokütle, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilene-
bilir enerji kaynakları ile enerji yönetimi ve enerji verimliliği konularında uygulamaya 

yönelik araştırma ve projeler yürütülmektedir.
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASI

BESTMER İmza Töreni 
Gerçekleştirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürütücü olduğu “İBB 
İzmir Kent Koleji” isimli 3,1 milyon TL bütçeli güdüm-
lü proje 2014 yılında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenmesine karar verilmiş ve faaliyetlerine hızla 
başlamıştır. Proje kapsamında İzmir’de yerel ekonomik 
gelişmeye ivme sağlamak ve kent genelindeki işsizliğin 
azaltılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Proje ortağı olarak yer alan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi 
Enstitüsü bu projede, İzmir için anahtar sektörler arasında 
yer alan “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” branşında 
açılacak kurs programlarının belirlenmesini sağlayacaktır. 
Meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve mühendislik 
fakültesi öğrencileriyle birlikte branş öğretmenlerinin 
de eğitimi dikkate alınarak analizler ve araştırmalar 
gerçekleştirilecektir. Pilot uygulamada verilecek 
eğitimlerde programların hazırlanması ve öğretmen temini 
hususlarında görev alarak İzmir Büyükşehir Belediyesine 
destek sağlayacaktır.

Proje ortağı olarak yer alan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü bu projede, İzmir için anahtar sektörler arasında 
yer alan “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” branşında açılacak kurs programlarının belirlenmesini sağlayacaktır. 
Meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültesi öğrencileriyle birlikte branş öğretmenlerinin de eğitimi 
dikkate alınarak analizler ve araştırmalar gerçekleştirilecektir. Pilot uygulamada verilecek eğitimlerde programların 
hazırlanması ve öğretmen temini hususlarında görev alarak İzmir Büyükşehir Belediyesine destek sağlayacaktır.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 
işbirliği protokolünün imzalamasının ardından açılan kurslar büyük ilgi görmeye başladı. Kursların sonunda başarılı 
olan kursiyerlere EGESEM ve Büyükşehir Belediyesi imzalı başarı belgesi verilmektedir. İlk etapta imalat sanayisinin 
ihtiyacı olan teknik eleman eksikliğini gidermek amacıyla “Kaynak, CNC, PLC ve CAD/CAM” bölümlerinde 4 ayrı 
kurs açıldı. Kaynak kursuna başvuracaklar en az ilkokul mezunu, CNC, PLC ve CAD/CAM kurslarına katılacaklar 
ise en az lise mezunu olarak belirlendi. Düzenlenecek kurslarla işinin ehli kaynakçılar, bilgisayarlı imalat tezgahlarını 
kullanabilen tornacılar, 3 boyutlu çizim programlarına hakim sertifikalı teknikerler yetiştirerek hem sanayi sektörüne 
nitelikli elemanlar kazandırmak hem de işsizlik sorununa karşı adım atmak hedeflenmektedir. Kurs sayısı, ilerde sanayi-
cilerden gelen talep doğrultusunda artırılacaktır.

Enstitümüzde Prof. Dr. Günnur Koçar önderliğindeki Biy-
okütle Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu (BETAG)’nun 
uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı bir proje olan Biy-
okütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BE-
STMER) bugün gerçekleştirilen imza töreni ile resmen 
başlamış oldu.

İzmir Valisi ve İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Toprak ve Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz’ın katılımlarıyla, Ege Üniver-
sitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü ile uygulamaya başlanacak 
olan BESTMER Güdümlü Projesi’nin, imza töreni İzmir 
Kalkınma Ajansı’nda gerçekleşti.
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Üretimden
sunumuna kadar
hayati bir  sektör;

TARIM
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Türkiye’de Tarım Sektörü

 Türk ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olan Gıda ve İçecek Sanayi; yatırım, üretim ve istih-
dam yapısı ile ülke ekonomisinin en dinamik sektörüdür. Türkiye için stratejik öneme sahip olan gıda ve içecek 
imalatı, sanayi alt sektörleri arasında en büyüklerinden olup, üretim değeri, istihdama sağladığı katkı, ihracatı ve 
dış ticareti karşılama oranı ile ülkemizin önemli sektörlerinden biridir.

 2012 yılı ihracat ithalat dengesine baktığımızda yarattığı 4,5 milyar dolarlık artı değer ile cari açık sorunu-
nun çözümüne katkı sağlayacak potansiyele de sahiptir. TÜİK ihracat verilerine göre, 2012 yılı toplam ihracatımız 
153 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızın yaklaşık yüzde 10’luk kısmını gıda ürünleri ve içecek, 
tarım ve hayvancılık ile balıkçılık alanlarında yapılan üretimimiz oluşturmaktadır.

 Farklı iklim bölgelerine sahip olan ülkemiz; doğusuyla, batısıyla, kuzeyi ve güneyi ile her yerinde verimli 
topraklara sahip olmakla birlikte yetiştirilen ürün yelpazesi de geniştir. Türkiye’de toplam nüfusun % 45’i tarım 
kesiminde yer almakta ve bu kesim toplam üretimin yaklaşık % 13’ünü gerçekleştirmektedir. Bu nedenle tarım ve 
gıda sanayileri sosyoekonomik açıdan ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır.
Gıdanın, insan yaşamının en temel ihtiyacı olması ve toplum sağlığı açısından kritik önem taşıması, gıda üretim-
tüketim zincirini günümüzün en önemli konularından biri haline getirmiştir. Bu nedenle gıda sanayinde, tüm 
üretim-tüketim zincirinin dahil edildiği AR-GE, teknoloji geliştirme ve inovasyon odaklı çalışmaların geliştirilmesi 
ve örnek projelerin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.
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 Refah bir toplum yaratmak için “Vizyon 
2023 Bilim ve Teknoloji Stratejileri Projesi”nde yer 
alan Tarım ve Gıda Sektörünün vizyonu, “Bilime ve 
modern teknolojilere dayalı olarak; toplumun sağlıklı 
beslenmesini, gereksinimlerini yeterli nicelik ve nite-
likte karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve 
toplumsal yarara dönüştürebilen, ekonomik, ekolo-
jik ve sosyal açıdan sürdürülebilir, verimliliği artan 
tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası 
alanda rekabet edebilen gelişmiş bir Türkiye” olarak 
belirlenmiştir.

 Ayrıca, Türkiye Sanayi Stratejisi’nde (2011-
2014) belirtildiği gibi, gıda ve içecek sanayinin tarımsal 
üretimin yapıldığı bölge ile entegre olma kapasitesine 
sahip olması, birçok bölgede üretim yapabilme ve yük-
sek istihdam yaratma imkanını da beraberinde getirme-

ktedir. Bu da bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasındaki 
rolü ve işsizliği azaltıcı etkileri nedeniyle sektörün öne-
mini daha da arttırmaktadır.

 Türkiye açısından tarım ve gıda sektörlerinden 
elde edilecek gelir artışı toplum refahı, zenginliği ve 
yaşam kalitesini arttırmada önemli bir potansiyele sa-
hiptir. Üretim faaliyetlerinden azami yararı sağlamak 
için tarım ve gıda sektörlerinde yapılan çalışmaların 
bilim ve teknolojinin gösterdiği şekilde yürütülmesi 
önem arz etmektedir.

Ülkemizde, uluslararası 
doğrudan 

yatırım girişleri 2011 yılında, 
bir

önceki yıla göre % 76 artışla 
15,9

milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

Devam eden doğrudan yabancı
yatırım, büyüyen bir tarımsal

AR-GE sektörünün 
geliştirilmesine

yardımcı olmaktadır.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASI
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 Gıda ve içecek sanayinin ihracatı 2009 yılında 
5,9 milyar dolar seviyesinden 2012 yılında 9,5 milyar 
dolara yükselirken her yıl 3-4 milyar dolar artı değer 
yaratarak dış ticaret dengesini korumuştur. TÜİK ih-
racat verilerine göre, 2012 yılı toplam ihracatımız 
153 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızın 
yaklaşık yüzde 10’luk kısmını gıda ürünleri ve içecek, 
tarım ve hayvancılık ile balıkçılık alanlarında yapılan 

üretimimiz oluşturmaktadır.

Son 10 yılda ki gelişmelerden sonra Türkiye, dünyanın 
17’nci büyük ekonomisi olurken, gıda ve içecek sek-
törü ile dünyanın 15’inci büyük ihracatçısı konumuna 
yükselmiştir.

Türkiye’nin dün-
ya genelindeki 
uluslararası 
doğrudan

yatırımlardan 
aldığı pay % 

0,7’den % 1’e 
yükselmiştir.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASI
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Bekir Özer
 DÜNYA GÖZ!..

Kız kardeşim İzmir’den telefonla aradı:
‘’ Abi, Ataköy Dünya Göz Hastanesinde süper bir doktor 
varmış randevu aldım, yarın tayyareyle geliyorum.’’ 
  İyi gel... Gel de burnumuzun dibindeki süper dok-
tordan niye haberimiz yok ona yanarım.
  Üstelik bir de göz doktoru...
  Doğduğum günden beri gözümde gözlük var mı yok 
mu pek çözemedim ama kendimi bildim bileli taktığımı 
bilirim. Bir de unutup yüzümü gözlükle yıkadığımdan 
hiç unutmam.
  Eğer doktor süperse, cinbit sezgimi nasıl bir sınava 
tabi tutacağımı görürsünüz.
                                         x
  Neyse... 
  İki kız kardeş ve muhterem eşimle birlikte hastane 
kapısından içeri girince, boylu poslu, güzel bir güven-
lik görevlisi ‘’Hoş geldiniz‘’ deyip içeri aldı bizi...
  İçeri girer girmez gözlerim fal taşı gibi açılmadı 
değil...  ‘’ Allah’ım bu ne? ‘’ deyip sağa sola bakınırken 
düşmekten zor kurtardım kendimi.
  Sörvayvır şampiyonu Turabi’nin deyimiyle 10 numara 
5 yıldız.
  Konfor dersen konfor...
  Temizlik dersen temizlik...
  Hizmet dersen hizmet... 
  Oturduğunuz koltuklar rahat ve cam kap içindeki kura-
biyeler ‘’ beni ye, beni ye ‘’ diye adeta bağırıyor.
  Böyle olunca yememek olmaz tabi. Oturur oturmaz iki 
tane götürdüm... Üçüncüye tam el atmaya hazırlanırken 
eşim ‘’Yeter ayıp‘’ der gibi yüzüme baktı. ‘’ tamam’’ 
anlamında kafayı salladım. Öteki tarafa dönünce bir 
tane daha ağzıma attım, görmesinler diye aceleden 
yutmuşum..
                                      x
  Hastanede gözlem amacıyla gezmedik yer bırakmadım 
ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bugüne kadar 
İstanbul’da gördüğüm en iyi ve en gelişmiş hastane...
  Halk tabiriyle Dört dörtlük...
  Kışın 5 yıldızlı... Yazın tatil köyü rahatlığı 
kıvamında...
                                          x
  Peki, bütün bunlar bir hastanenin 4 dörtlük olması için 
yeterli mi?..
  Asla!..
  Önemli olan Doktorlar...

  O zaman dok-
torlara gele-
lim...
                                         
x
  Bizi birinci 
kata çıkarttılar.
  Prof. Dok-
torumuz Akif 
Özdamar bu 
katta imiş...
  Asistanı Em-
ine hanımefendi portakal rengi koltuklara oturttu bizi. 
Gören ve oturan Allah için söylesin ki o koltuklar da 
rahat ve aynı kurabiyeler orda da insanın gözünün içine 
bakıyor. Bunların içinde bir de çikolata renkli olanı var 
ki demeyin gitsin...   
 Ondan yemedin mi diye sorarsanız şöyle oldu... Bana 
‘’ayıp fazla yeme ‘’ dedikleri için, bir göz gezdireyim 
diye izin isteyip Cafe’nin olduğu yan taraftaki bölüme 
gittim. Balık etli hanımefendi muhtemelen çikolata 
renkli olanı götürdüğü için cam kurabiyelikte o yoktu. 
Muhtemelen içinden seçip onu yemişti. Nerden anladın 
derseniz, ağzını bir sağa bir sola kibarca oynattığından. 
Lap lup yemiyordu, Tesbitim ordan.
                                    x    
  Az sonra asistan Emine hanımefendi hastamızın içeri-
ye alınacağı haberini verdi.
  Cümbür cemaat dördümüz birden içeri girince ma-
sada oturan biri olmasaydı ‘’ Akif hoca nerde?..’’ diye 
soracaktım.
  Gencecik... Fit... Güler yüzlü... Pırıl pırıl bir beyefen-
di... 
  Ben diyeyim 30, siz deyin 35 yaşında...
  Helal olsun!..
                                    x    
  Yüzüne baktı hastayı bildi, koltuğa oturttu. Önce bilg-
isayarla karşıdaki harfleri gösterdi ve sordu...
  Nasıl gördü derseniz maşallahı var hastanın: F’ ye A…  
A’ ya R…  R’ ye İ…  İ‘ ye U gibi acayip şeyler söyl-
edi. Hoca bi şaplak patlatır diye bekledim ama atmadı, 
kibarlığından... 
  Çünkü... Benim doktor en son gittiğim muayenehanes-
inde, A’ ya Uuuu deyip uzattığım için, ‘’ Bu U mu?.. 
Dalga mı geçiyorsun, kalk ordan ‘’ diye azarlamıştı 
beni.
  Aldırmadım... 
                                     x                       
  Neyse, muayene daha bitmedi...
  İzmir’deki göz doktorunun, ‘’arada öyle bulanık 
göreceksin‘’ demesine Akif hoca, ‘’ Lazerle bu 
bulanıklık yok olur, cam gibi görürsün ‘’ dedi ve ertesi 
gün için randevu verdi.
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Bir gün sonra gittik...
  Hastanın gözüne damla damlatıldı bekledik. Ben tekrar 
gözlem yapmaya gittim...
  Baktım bir adam dolaşıyor.
  Adını sonradan öğrendiğim poliklinik sorumlusu 
Gülşah Nalçacı hemen yanına gidip adamı oturttu, 
dinledi ve tüm sorularına cevap verip istediği yere 
götürdü.
  Adamın yüzündeki memnuniyet ifadesini görmenizi 
çok isterdim.
  Mutluluk buydu ve herkese aynı yaklaşımla yakınlık 
gösterdikleri için hanımefendiye gidip teşekkür ettim.
                                       x
  İçeri gittiğimde Akif hoca Berrini içeri aldı... Lazer iki 
veya üç dakika sürdü.
  Reçetesini yazdı, kullanacağı ilaçları tarif etti ve bir 
hafta sonra kontrol istedi.
  Eve geldik, aradan iki saat geçmeden ‘’cam’’ gibi 
görmeye başladı ve sevinç çığlıkları atarak ‘’Dünyaya 
yeniden gelmiş gibiyim‘’ dedi.
 Düşünün...
 Biri bulanık görürsün diyor...
 Diğeri cam gibi...
 Doktor farkı bu işte... 
                                        x                                 
  Şimdi gelelim işin parasal yönüne...

  Daha önce aynı gözü katarakt ameliyatı yapan pe-
ruklu doktorun asistanı ‘’ Ücret 400 lira, kredi kartı da 
geçmez ‘’ deyip ukala bir tavır sergiliyor.
  Dünya gözde ise SGK geçerli olduğundan 200 
küsur lira alınıyor ve dört dörtlük bir memnuniyetle 
ayrılıyorsunuz.
                                    x 
 Hafızanızı biraz gıdıkladığınızda hastanenin son te-
knolojik aletlerle donatıldığını görmemeniz mümkün 
değil:
  Kataraktta son teknoloji...
  Femtosaniye bıçaksız...
  Lazer cerrahisi...
  Göz estetiği...
  Retina tedavisi...
  Kornea nakli...
  Çocuk göz sağlığı...
  Ve… En önemlisi sizi rahatlatan bir memnuniyet!..
                                     x
 Bu memnuniyetten sonra gerek Akif hoca ve hastane 
personeline... 
  Ve gerekse Dünya Göz Hastanelerini bu hale getirip 
halkın hizmetine sunan Genel Koordinatör Âdem 
Esgün’e teşekkürler.
  İyi ki varsınız.
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DUYGU KARAHASANOĞLU

İKİ OYUN, İKİ YAZAR

                Bir roman, bir hikaye, bir öykü, bir dram 
! Yazarın kaleminden çıktıktan sonra eleştirilip, in-
dirgenmesiyle bir şeyler anlatılmak istenir. Yazarın 
düşüncesini kendi düşüncesi içerisinde ezmeye 
çalışarak, ortaya bambaşka bir konu çıkartılır. 
İşte ! O anda  eserin konusu, değişerek kahramanların 
karakteri başkalaşır. Bilinen davranışlar 
yabancılaşır, okuyucular ve izleyiciler eskiyle yeni 
arasında gidip gelir. Alaycı dille ifade edilen eser 
saptırılır. Kalemin inceliğini düşünmeden böyle 
bir değişkenlik yaratmak isteyen yazarların bir 
çoğu konusunu değiştirdiği eser hakkında değişik 
yorumlar yapmaktadır. Olayın gidişatını ayrı yöne 
çekerken dramı komik bir oyuna çevirerek, izleyi-
cinin gözü önüne apayrı bir dünya serer. O anda 
her şey değişiverir, oyun, kahramanın karakteri, 
sözler ve diğerleri.
               William Shakespeare’in ünlü dramlarından 
olan “Romeo ve Juliet” i komik ve alaycı bir dille 
kaleme alan Ephraim Kishon, ortaya çok değişik 
bir konu çıkartmıştır. Oyunun kahramanlarından 
Romeo ve Juliet’in aşkı ölümleriyle sona erme-
seydi, Kishon’un yazdığı  “Tarla Kuşuydu Ju-
liet” de ki durum ortaya çıkardı. Yazdığı oyunda 
biçimle içerik arasında ki, bağdaşmazlıktan dram-
dan oluşan sapmaların neticesinde gülünçlükler 
meydana getirmiştir. Oyunu kendi düşüncesine 
göre değiştirip, yazan Kishon, Romeo ve Juliet’in 
ölümsüz aşkına inanmamaktadır. Gerçek hayatta 
böyle aşkın olmayacağını dile getirir. Kahramanlar 
arasında ki, diyalogu kendine göre değiştirerek her 
fırsatta büyük aşka sataşarak gerçek hayatta büyük 
aşkların  yaşanmadığını sadece ideallerde ve ro-
manlarda olabileceğini izleyicilerle paylaşmaya 
çalışır. 
              “Tarla Kuşuydu Juliet” oyunu  izleyi-
ciler tarafından  tepki gösterilmeden sessizce 
izlenmiştir. Oyuncular arasında ki, diyalog “Romeo 
ve Juliet”’in tam tersini yansıtmaktaydı. Oyun 
içerisinde Shakespeare ile konuşan kahramanlar, 
dramını anlamsız bulduğunu ve neden Romeo ve 
Juliet kahramanları yarattığı konusunda şikayet 
ederler. Kendisine yönelik suçlamaları ret eden 
Shakespeare alay edildiği için mezarında rahat 
uyuyamadığını ifade eder. 
               Kishon’un yapmaya çalıştığı komediden çok 

ölümsüzlüğe 
kavuşan biri 
için hakaret 
sayılır nitelik-
tedir. Düzen 
ve düzensizliği 
i ş l e y e n 
Kishon’a ne 
için böyle bir 
eser yazdığı 
sorulduğunda, 
“günlük hayat 
pek de klasik 
yaşama benze-
mez, Romeo ve Juliet’in soylu aşkı ölümleriyle 
sona ermeseydi, yürekleri parçalayan böyle bir ko-
mediye dönüşürdü. “Tarla Kuşuydu Juliet” de hep 
düzensizliğe yer vermiştir.                       
                Demek ki “Romeo ve Juliet”, Kishon’a 
göre abartılı yazılmıştır. Gerçek hayatta böyle 
aşkların yeri olmadığını ifade ederken, alaycılığını 
da su üzerine çıkartmayı başarmıştır. “Neden 
komik ? Çünkü saçma olmakla beraber gerçektir. 
Zıt olmasaydı mizah yanı olmazdı ama gerçek 
olmasaydı da olmazdı. Buradaki çelişki güldürüyor. 
Mizah tekniktir. Mizah satranç oyunudur. Mizah bir 
matematik problemidir. Gülebildiğiniz şey gerçek 
olabilmelidir. Bu yüzden modern mizah diye bir 
şey yoktur. Modern şair, ressam, heykeltraş, müz-
isyen olabilir. Ama modern mizahçı yoktur. Neden 
mi, mizahta olduğu gibi resimde kandıramazsınız, 
çünkü güldürmez. Diller ve ulusal karakterler 
vardır. İnsanlar İngiliz espri anlayışından bahsed-
erler. Ama Belçika espri anlayışından bahsedilmez. 
Mizah uluslara göre değil, zekalara göre ayrımlanır. 
” Kishon düşüncelerini böyle açıklamıştır.    
                  William Shakespeare, İngiliz oyun yazarı 
ve şairi (1564-1616) kısa bir öğrenim dönemind-
en sonra Anne Hathaway adında bir genç kızla 
evlendi. Altı yıl sonra Londra tiyatro çevrelerine 
girdi. Önce perdecilik gibi önemli işler yaptı. Daha 
sonra oyuncu, yazar, hissedar olarak bir şirkete 
katıldı. Bu şirketin hissedarları çatısı olmayan 
Glabe tiyatrosunda temsiller veriyorlardı. 1613’te 
tiyatronun yanmasından sonra Stratford’a döndü. 
Bazı araştırmacılara ve eleştirmenlere göre Shake-
speare takma bir addır. Aslında böyle bir kimsenin 
yaşamadığı iddia edilerek saray çevrelerinden biri 
olduğu da söylenir. 
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Şöyle bir durumla karşı karşıya gelinmektedir ; 
Kishon, Shakespeare’nin sahte oluşuna yürekten 
inandığı için mi, “Romeo ve Juliet”i alaya alarak 
“Tarla Kuşuydu Juliet” komedisini yazmıştır. Her 
ne şekilde olursa olsun, yazılmış bir eser üzerine 
tekrardan başka bir eser yazmak ilk  yazarına  
hakaret sayılmaz mı ? Ancak Kishon olaylara 
mizahı sokarak izleyicilerinin böyle düşünmesini 
engellemiştir. Kishon’a göre her şey başka 
fakat gerçek olmalıdır. Tabii bu arada mizahı da 
unutmamaktadır. 
                Sözlerle ifade edilenler resimde ayrı ifade 
edilmelidir. Böyle bir anlayış içerisinde olan kimse-
lerin yazacağı eserlerde o doğrultuda olacaktır. Bir-
ine manasız gelen bir başkasına mantıklı gelebilir 
veya gülünen olaylara bir başkası gülmez. Dünyada 
tek tip ve düşünen insan topluluğu yaşamıyor. Her 
birey farklı düşünüp, farklı yorumlar çıkartan ayrı 
dünyalardır. Her eser yazarı tarafından beğenilir 
ve okuyucuya sunulur. Okuyucuların eleştirilerini 
bazı yazarlar duymazlıktan gelebilir. Önemli olan 
kalıcı manalı eserler bırakmaktır. 
                  23 Ağustos 1924 de Macaristan’da dün-
yaya gelen Ephraim Kishon, 1949 yılında İsrail’de 
kendisini bulduğunu ve doğum günü kabul ediyor. 
Hayatında bir çok okulla birlikte bir çok toplama 
kampı olduğunu ifade eder. Tiyatro oyunları İsrail 
dışında da sahneye konmuştur. Kitapları  33 dile 
çevrilmiştir. 
                 Her iki yazarın yazdığı Juliet karakteri 
de oldukça güçlü ve iradelidir. Her şey onda başlar 
ve biter. Ancak sevgi konusunda birbirlerine ben-
zemeyen zıt birer karakterlerdir. “Tarla Kuşuydu 
Juliet” deki, Juliet aşkına fazla sahip olmamakla 
birlikte sürekli günah çıkaran bir kimse durumunda 
karşımıza çıkar. Juliet, Romeo’yla sık, sık tartışır. 
Birbirlerine bir an bile tahammül edemeyen çift, 
mutluluğu başka yerlerde aramaktadır. Romeo’nun 
hayatında tek bir şey vardır o da, sıcak su torbasıdır 
adeta torbasına aşıktır, onunla dertleşir onunla ya-
tar, onunla kalkar. Juliet’le ilgilenmemesi kadını 
yalnızlığa itmesi demekti. Hoş geçen zamanları 
neredeyse sayılıydı. Romeo’nun aklı fikri Juliet’in 
annesinin malında , yaşlı kadının bir an önce ölm-
esini dilerken sevgili eşinin dadısına sık, sık fikir 
vererek ölümünün gerçekleşmesini ister. Juliet’in 
evde olmadığı zamanlar, dadıyla daha rahat 
konuşur. 

                Oyuna arada bir giren William Shakespeare, 
karakterlerini tanıyamadığı gibi, onları azarlar. 
Büyük bir çılgınlık göstererek böyle mi yazdım 
diye hayıflanır. Mezarında kemiklerinin sızladığını 
dile getirerek, Romeo ve Juliet’e yeniden sevgi-
yle yaklaşmalarını ister. Ancak oyun kendisinin 
yazdığı Romeo ve Juliet değildir. Bunu çoğu kez 
anlamaz daha doğrusu anlamak istemez. Romeo ve 
Juliet’in kızı olan Lukretia, Shakespeare’ı büyüler. 
Hiç olmaması gereken yerde Shakespeare’e kız 
aşık olur. Lukretia, sorumsuz saygısız ve gece 
hayatı olan biridir. Shakespeare’e sıcak davran-
makla birlikte kaçmalarını önerir. Kim olduğunu 
anlatmaya çalışan Shakespeare  başarılı olamaz. 
Romeo ve Juliet tarafından hoş karşılanmayan 
bu olay Lukretia’nın umurunda değildir. her 
defasında anne ve babasıyla tartışan Lukretia ken-
di bildiğinden şaşmaz. Olayların akışına kendisini 
kaptıran Shakespeare, Lukretia’yla kaçmayı kabul 
eder.       
                Ephraim Kishon’un “Tarla Kuşuydu Juliet” 
isimli oyununda, William Shakespeare’ı karakter 
haline sokarak, istediği şekilde yönlendirmiştir. 
Shakespeare “Romeo ve Juliet”’i kaleme alırken, 
böyle bir saptırılmayı belki de hiç düşünüp 
hayal etmemiştir. O büyük bir aşkı işleyerek 
kahramanlarının ölümsüz aşkını dile getirmiştir. 
            Her yazar kahramanına ruh verirken, 
gerçekten ayırt edilmeyecek şekilde canlı olmaları 
için yaşantının her türlü olayı içerisine girmelerini 
sağlar. Bütün ayrıntıları düşünerek onları gerek ha-
yat felsefesine, gerek maceraya, gerekse şaşkın bir 
insan topluluğuna göre ayarlar. Sözcükler bazı ka-
rakterlerde özenle seçilirken, bazılarında ise gelişi 
güzel bir dille ifade edilir. Bir çok yazar yarattığı 
kahramanlardan bir yada ikisine kendi özelliklerini 
ve yaşayış tarzını giydirir. 
            Güzeli ve mükemmelliği yakalamak için 
her türlü yazılar yayın hayatına kazandırılmalıdır. 
Eğer hoşa gitmeyen yanları varsa tartışmayı ge-
tirir. Geçmişten günümüze kadar süre gelen eser-
lerin bir çoğu, bazı okuyucular tarafından itil-
erek dışlanırken bazıları da hiç kuşkusuz baş tacı 
yapılır. Döneminde anlaşılamayan yazarlar, ge-
lecek kuşaklar tarafından beğenilip, özümlenmiş 
veya özümlenecektir.     
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Dünyanın En Eski Mutfağı:
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HİNDİSTAN
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DÜNYA MUTFAĞI: HİNDİSTAN

Hint mutfağı, genellikle bol baharatlı 
yemeklerden oluşan bir mutfaktır.

Tatlıdan tavuğa kadar tüm yemekler baharatlıdır. Tatlılar tarçın ağırlıklı ve tavuklar köri ağırlıklıdır. 
Hinduluk dini sebebiyle fazla dana eti kullanılmaz. Tavuk eti ağrlıktadır. Aslında köri denilen bir 
baharat yoktur. “Köri”ler yemeğe göre değişiklik sergilemektedir. Örneğin bir tavuk ya da bir se-

bze yemeğinin “köri”si farklı olabilir. Hindistan’da bir restorana gidip Köri isterseniz kimse bir şey 
anlamaz. Genelde yemeğin sosunda “gravy” ya da “köri” denilmektedir. Diğer bütün yemekler gibi 

bunun adı bölgeden bölgeye değişebilmektedir.
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Kuzey Hint Mutfağı[değiştir | kaynağı değiştir]
Pencap mutfağı ile Babür saray mutfağının et-
kisi görülmektedir. Chapati, Naan ve Roti gibi 
ana yemekleriyle birlikte Dahi (yoğurt), Panīr 
(peynir) ve Ghee (tereyağı) gibi süt ürünleri, ba-
harat olarak Kimyon, Kişniş, Tarçın ve Kakule 
kullanılmaktadır.

Güney Hint Mutfağı[değiştir | kaynağı değiştir]
Kuzey Hint mutfağına göre daha vejeteryandır. 
Baharat miktarında azalma olmasına rağmen 
acı seviyesi daha yükselmektedir. Kuzey Hint 
mutfağına göre pirinç tüketimi fazla olmakla be-
raber, ekmeğin yerine daha çok pilav almaktadır.
[kaynak belirtilmeli]

NAAN SHIVA

CHAPPATI
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HAKAN TAŞ-GAZETECİ-YAZAR 
HAKKARİ

BARIŞ ÇIĞLIĞI !
         Türkiye zorlu bir demokrasi sınavından 
geçti. 2015 seçimleri tarih yazdı. Meclis her rengi 
barındırmalı. Her düşünceye ev sahipliği yapmalı. 
Çünkü çözümün tek adresi TBMM dir. 
        Seçim Türkiye’de yapıldı ama tüm dünyanın 
gözü bu seçimlerdeydi. Farklı düşünceler çatıştı. 
Seçim büroları saldırıya uğradı, bombalar atıldı, 
silahlar konuştu. Sokaklar renklendi, meydanlar 
ısındı, şarkılar dinlendi. Derken 7 Haziran’da hür 
irade sandığa yansıdı.
      Dört parti meclise girmeyi başardı. Keşke baraj 
engeli olmasaydı da, seçimlere giren tüm partiler 
meclise temsilci gönderebilselerdi. Demokrasi, 
çok seslilik ve çok renkliliktir. Farklı düşünceler 
ve farklı renkler güzelliktir, erdemliktir.
        Koalisyon hükümetleri farklı düşüncelerden 
oluştuğu için daha faydalı olur kanısındayım. 
İnsanlar artık yeni bir anayasa istiyor. İnsanlar artık 
iç içe birlikte, kardeşçe yaşamak istiyor. İnsanlık 
mutlu ve huzurlu yaşamı hak ediyor. 
     HDP’nin meclise girmesinde rahatsızlık duyanlar 
elbette olacaktır. Ama inanın bu gelişme kanayan 
yaraya melhem etkisindedir. 5 milyon insan inadına 
barış için çığlık attı. İzmir’li bir anne artık çocuğunu 
Hakkari Şemdin’li’ye asker olarak gönül rahatlığıyla 
uğurlayacaktır. Yaşamın kıyısında olan gençlerim-
iz öldürülmeyeceklerdir. Silah dönemi kapanacak, 
siyaset aracılığıyla sesler yükselecektir. Üstad Can 

Dündar’ın dediği gibi; “Artık sohbetlerimiz, 
manşetlerimiz, haberlerimiz rahat nefes alacaktır. 
Artık TOMA’lar sadece çiçekleri sulayacaktır”…
        Keşke Saadet Partisi’de meclise temsilciler gön-
derebilselerdi. Renklerimiz ne kadar artarsa , faklı 
düşünceler ne kadar çoğalırsa bizler mutlu yaşama 
o kadar yakın oluruz. Meclis bu kez çok farklı ren-
klerden oluşuyor. Ben MHP-CHP-HDP koalisyo-
nundan yanayım. Üç farklı düşünce, üç farklı renk, 
üç farklı dünya… Bu üçlü koalisyonun karışımından 
harika şeyler üretilir düşüncesindeyim. Ak Parti’yi 
de tebrik etmek lazım. Bir ülkede yüzde 40 desteği 
arkasına almak zordur. 
       Herşey mürevveh bir Türkiye için.
       Herşey bir arada kardeşçe yaşamak için…
       Herşey yeni ve katliamsız bir dünya için…
       Herşey çocuklarımız ve geleceğimiz için…
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HASAN ALPARSLAN

İTALYA’DA BİLE KOALİSYON YASAKLAN-
DI!.. 
ERKEN SEÇİME DOĞRU,YENİ ‘’FETRET 
DEVRİNİZ’’ HAYIRLI OLSUN. 

Türkiye basın kulvarında namuslu, erdemli, dürüst, 
faziletli ve ilkeli yazarların ağzından çıkan sözler 
tükürük gibidir. Bir kere ağzından çıktığında bir 
daha yutamazlar. Çünkü söz, er kişiye yakışır.
Size bütün değerlerim üzerine yemin ederim ki AK 
Parti’ye oy vermediği için yüreği tutuşan binlerce 
insanın kahır satırlarını okumaktan yoruldum. 
“Tepkimiz vardı ama iktidardan düşeceğine asla 
ihtimal vermiyorduk. Bugün seçim olsa bu hatanın 
kefaretini öderiz” diyenlerin haddi hesabı yok.
Gelen mesajlardan ortaya çıkan bir başka gerçek 
de şu ki AK Parti seçmeni bedeli ne olursa olsun 
herhangi bir partiyle koalisyona gidilmesine asla 
razı değil.
Bu ülkenin insanları, “En iyisi koyunu kurda teslim 
edelim. Koyunu en iyi o korur!” diyen asalakların 
tavsiyelerine uyacak kadar aklını yitirmedi henüz” 
Haklı bir davada yalnız kalmak veyahut yok olmak, 
aşağılık ilişkiler içinde olanların ortağı olmaktan 
çok daha onurludur” Ortaya çıkan mesaj bu!
25′inci Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin 
yemin etmesinin ardından, Türkiye yeni hükümet 
kurulma sürecine sahne olacak.
Hükümetin istifası ve yeni hükümetin kurulmasına 
ilişkin görevlendirmenin ardından 63′üncü 
hükümetin yasa uyarınca 45 gün içinde kurulması 
gerekiyor.
İlk olarak hükümeti kurma görevi en çok vekil 
çıkaran AK Parti’ye verilecek. AK Parti’nin 
hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı 
diğer siyasi partilerin liderlerine de aynı görevi 
verebilecek.
Olası bir koalisyon veya azınlık hükümeti kurulması 
sonrası ise güven oylaması yapılacak.
Oluşacak Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu 
alamaması durumunda ise 45 günlük işleyen sürede 
başka bir hükümet alternatifi çıkmazsa, “Nafile 
turlardan” sonra cumhurbaşkanı meclisi ağustos 
sonlarında feshedebilir ve kasım sonu-aralık başı 
gibi yeni bir seçimle karşı karşıya kalabiliriz. Buna 
“erken seçim” değil “tekrar seçim” demek yerinde 
olacaktır.

Eh, bazı vatandaşlar Türkiye’nin 1991- 2002 
yılları arasında nasıl vakit kaybettiğini, nasıl pat-
inaj yaptığını, koskoca on bir yılın nasıl ziyan 
edildiğini unutmuşlardı, artık hatırlarlar... İlk kez 
oy kullanan ateşli gençler hiç bilmiyorlardı, onlar 
da yaşayarak öğrenirler. 
Yeni “fetret devriniz” hayırlı olsun.
Bunu siz istediniz, hiç ağzınızı açmayınız. 
Ok gibi fırlayan altın ve döviz fiyatları da kapak ol-
sun. Cumhurbaşkanı TBMM Başkanı’na danışarak 
seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.
Anayasa’ya göre seçimlerin yenilenmesine ka-
rar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilecek ve 
Cumhurbaşkanı, geçici Bakanlar Kurulu’nu 
kurmak üzere bir Başbakan atayacak. Geçici 
Bakanlar Kurulu, seçim süresince ve yeni Meclis 
toplanıncaya kadar görev yapacak.
AK Parti’nin tek başına kabineyi oluşturabilmesi 
için 3 ya da 4 puanlık bir oy oranına ihtiyacı var. 
Sandıktan çıkan çözümsüzlüğü vatandaşın nasıl 
yorumlayacağı önemlidir. Benim kanaatim AK 
Parti koalisyon konusunda dikkatli davranırsa ve 
diğer partilerin anlaşamamasından dolayı hükümeti 
kuramazlarsa vatandaş AK Parti’ye tek başına ikti-
dara taşır..
2000’li yılların başını hatırlayalım; Türkiye, batık 
bankalar cennetine dönmüştü. 1998-2003 yılları 
arasında 22 banka iflas etti. Başta İmar Bankası, 
Pamukbank, Toprak Bank ve Egebank olmak 
üzere batan bankaların tamamı TMSF’ye devre-
dildi. Batık bankaların ülke ekonomisine maliyeti 
ise oldukça ağırdı; 47 milyar dolar… Hortumlanan 
bankaların halka toplam faturası ise 65 milyar 
dolar… DSP-MHP-ANAP koalisyonu döneminde 
izlenen yanlış politikalar ve istikrarsızlık nedeni-
yle gecelik %7500’lere fırlayan faiz oranları 
karşısında direnemeyen esnaf kepenk kapatmak 
zorunda kalmıştı. Hatırlayalım.
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Bu tablo, sadece, koalisyonun ekonomik yüzü… 
Ekonomik olarak kaosun hâkim olduğu bu koalisy-
on dönemlerinde, siyaset de krizin içinde yüzüy-
ordu. Birbiri ile ideolojik bağı bulunmayan parti-
lerin aynı anda ve beraber ülkeyi yönetmeye talip 
olmaları veya koalisyon hükümeti kurmak için el-
lerini ovuşturmaları, düpedüz siyasi omurgasızlık. 
1970’li yıllarda kurulan Cumhuriyet Halk Partisi-
Milli Selamet Partisi dönemini düşünün. Bu koa-
lisyon, ancak, sekiz ay beş gün devam edebilmişti. 
Gerçi, bu ülke iki ay süren koalisyon dönemlerine 
de şahit olmadı mı? Koalisyonu, demokrasinin em-
niyet supabı olarak göstermek ya da yüceltmek, bu 
ülke insanını istikrarsızlığa mahkûm etmektir.
Şöyle, HDP ile MHP’nin içinde olduğu bir tabloyu 
hiç düşündünüz mü? Veya CHP ile MHP’nin koa-
lisyonunu… Sizce, böylesi bir koalisyon hükümeti 
kaç gün devam eder? Bu tablonun ülke insanına 
faydası dokunur mu? Bu arada, HDP-MHP veya 
CHP-MHP koalisyon ihtimallerine, hiç öyle şey 
olur mu, demeyin… Bu ülke de neler olmadı ki; 
ne koalisyonları dönemlerini gördük. Selahattin 
Demirtaş; “Toplum barış istiyor. MHP de bunun 
farkında” sözleri ile MHP’ye, “CHP ile koalisyon 
yapmayı oturup konuşabiliriz” sözü ile de CHP’ye 
yeşil ışık yakmadı mı? Öyle bir muhalefet ile karşı 
karşıyayız ki, omurgası namına ortada hiç bir şey 

yok.
Hangi saik bu birbirinden oldukça farklı üç par-
tiyi bir araya getirebilir? Hangi ekonomik ya da 
siyasal gerekçe? AK Parti’siz bir Türkiye veya 
zayıflatılmış bir AK Parti hezeyanlarından başka 
hangi gerekçe, bu üçlüyü bir araya getirebilir?
Bir ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarı için, ko-
alisyondan ve koalisyonu savunanlardan uzak 
durmak gerek. Düşünün, 4 yılda 4 hükümetin 
kurulduğu ve koalisyonsuz bir tablonun pek müm-
kün olmadığı İtalya’da bile koalisyon yasaklandı. 
Bizdekiler ise siyasetin gizli koridorlarında, 
karanlık sokaklarında koalisyon pazarlığı yapıyor. 
Oysa yapmaları gereken şey oldukça basit; toplum-
sal ekonomik istikrarı ve refahı sağlayacak yeni bir 
siyasi söylem ve proje, Yani erken seçim.. Hepsi 
bu. Saygılarımla.

11 Haziran 2015 
Hasan ALPARSLAN Araştırmacı Gazeteci- Yazar.
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KİM KİME NE VERMİŞ ?

7 Haziran genel seçimleri geride kaldı ve yine AK 
Parti %41 oy ile yine 1. parti oldu ancak seçmen şu 
mesajı verdi ; ‘Sana kontrollü iktidar veriyorum, tek 
başına iktidar yok.’ Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimler-
inde AK Parti karşıtı kurulan bir koalisyonun varlığını 
görmezden gelemeyiz. Cemaat destekli bu koalisyon 
bence.
Hükümeti kurmalı ve AK Parti Türkiye’de muhalefetin 
de nasıl yapıldığını göstermelidir.
Seçim sonrasına bakıldığında üzülen %41 oy alan AK 
Parti,buna karşın %28 kronikleşmiş oyu alan CHP ön 
seçim yapmasına ve seçim beyannamesinde onlarca 
vaadler de bulunmasına rağmen kronikleşmiş oyunu 
bile muhafaza edememesi düşündürücü iken adamlar 
iktidar olmuş gibi sevinç naraları atıyor ve seçimin 
galibiymiş gibi böbürleniyor.Allah aşkına bu CHP ne 
zaman iktidar olmanın yollarını arayacak,alternatif 
politikalar ne zaman üretecek,vereceğim politikaları 
ile artık alternatif olunmuyor.Bunun bile bilincine 90 
yıldır varamıyor.Hiçbir zaman da varamayacak…
Ya MHP’ye ne demeli ? 40 küsur yıldır bu ülkede si-
yaset kurumu olarak işlevini sürdürüyor.80 milletvekili 
çıkardı diye zafer sarhoşluğu yaşıyor ve MHP klasik 
işlevini sürdürüyor.Alternatif olmaktan uzak klasik 
politikasını sürdürüp o da statükocu tutum ve davranış 
içinde …
HDP’ye gelince zafer naraları atarak güpe gündüz ha-
vai fişeklerle konvoylarla gürültü kirliliği ve şiddet 
kokan kutlamalarla ne mesajı vermeye çalıştıklarını 
sorgulamak gerekmez mi ? Her siyasi parti iktidar ol-
mak için kurulur ve siyasi parti olmak için bir etnik 
grubun desteğini almak ve adından o etnik grubun par-
tisi olarak bahsettiren bir oluşum çoğulcu olabilir mi 
? Katılımcı olabilir mi ? Sol olabilir mi ? Bana hikaye 
anlatmasınlar…
Olsa olsa kafatasçı milliyetçiliği benimsemiş nazi par-
tilerine benziyor ve bu parti ne yazık ki barajı aştım 
diye günlerdir kutlamalar yapıyor ve bu kutlamaları ya-
parken de ne yazık ki şiddeti sembolize eden sindirme 
politikalarını sürdürüyor.Barajı aşarken kendilerine 
sormak gerekiyor içinizde barındırdığınızı ve sık sık 
karşı olduğumuzu söylediğiniz emperyalist güçlerle 
nasıl işbirliği yaptığınızı açık açık anlatır mısınız ?
Tüm bu işbirlikteliği size ancak barajı aşma gücünü ver-
di ama siz iktidar olmuş gibi sevinç gösterilerinde bu-
lunuyorsunuz.Öncelikle kendinizi terör örgütü uzantısı 
bir siyasi parti olmaktan kurtarmanız gerekmez mi ?
Tek tük sanatçı oyunu da aldınız, Kadir İnanır gibi ki Ka-

dir İnanır Haydarpaşa 
Lisesi mezunudur.
Onun döneminde 
arkadaşları ülke 
sorunları ile uğraşır 
ve idam sehpalarında 
sallanırken kend-
isi Yeşilçam’ın arka 
sokaklarının mey-
hanelerinde kadeh 
tokuşturarak sözde 
solcu rollerini oynuy-
ordu.Rahmetli Deniz 
Gezmiş sağ olsaydı 
bunları sopayla 
kovalardı.
Biliyor musunuz ? Rizeli Tarkan’da size oy verdi. 
Nedenini biliyor musunuz ? Onu da ben söylemeyeyim 
araştırın bakın…
Gelelim hükümete…3 siyasi parti Ekmeleddin 
etrafında bir 4’lü koalisyon çalışmasına başlamışlardı. 
Cemaat + CHP + MHP+HDP,şimdi bu koalisyonu 
destekleyen güçlerle birlikte hareketle karşı çıktıkları 
3 köprü, havaalanı, kanal İstanbul ve yerli otomo-
bil gibi dev projeleri durdurmak için fırsat elinizde 
hemen görüşmelerinizi yapın,koalisyonunuzu kurun 
ve kalkınmanızı engellemek isteyenlerle birlikte bu 
güne kadar yaptığınız işbirliğini pekiştirin ve de bu 
yatırımları hemen durdurun.Durdurmak zorundasınız.
Çünkü size destek verenler bunun için o desteği verdi.
Şimdi asli göreviniz olan bu kalkınma hamlesini du-
rdurmak fırsatı elinizde hadi buyurun bakacağız ve 
göreceğiz verdiğiniz vaadlerin takipçileri yok sanmayın.
Şayet hükümet olursanız karşınız da çok güçlü bir mu-
halefet göreceksiniz ki bu muhalefetten çivi bile söke-
mezsiniz.Sonra sizleri sözlerinizi yerine getirmeniz 
için çok büyük bir toplumsal muhalefet gözlemleyeceği 
gerçeğini göz ardı edemeyeceksiniz.122 milyar dolar 
hazine de olan parayı bir yılda bitirip yine bu ülkeyi 
demokratik ve ekonomik bunalımlara sürüklemeye 
sakın kalkmayın bir yılda bu parayı çarçur edip sonra 
IMF kapılarında sakın para dilenir duruma bu ülkeyi 
düşürmeyin,düşürmeye de kalkmayın.Çünkü Türkiye 
artık 1990’ların Türkiye’si değil,Türkiye artık AK Parti 
iktidarlarını gören ve yaşayan bir Türkiye.Bunu sakın 
unutmayın,yanlış…!
Tabi AK Parti seçim stratejisi ve parti içi demokrasisini 
geliştirememenin bedelini ödüyor olacak bu arada.
  



28 ULUSLARARASI  BASIN  YAYIN  BİRLİĞİ  DERGİSİ

TÜRKİYE’NİN İŞ GÜCÜ POTANSİYELİ

Araştırmanın Amacı ve Önemi

 Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir 
ve iş ahlakı Türk iş kültürünün önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Bireylerin becerilerini kullanmalarına 
ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlaması nedeni-
yle, çalışma hayatı ve iş yeri Türkiye’de özel bir yere 
sahiptir. Ülkenin yüksek verimliliği, işe devamsızlık 
oranının düşüklüğü ve yıllık çalışma saatlerinin en üst 
seviyelerde olması, iş gücünün sadakatinin bir göstergesi 
konumundadır.

 Bu araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular diğer 
ülkelerle karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. 
Konuyla ilgili yapılan diğer bir çalışma ise 2000 
yılında Arthur Andersen Danışmanlık şirketiyle Sabah 
Gazetesi’nin ortaklaşa yürüttüğü 2001’e doğru İnsan 
kaynakları Araştırmasıdır
  Bu çalışmada, İnsan kaynakları fonksiyonlar 
esasına göre incelenmiş olup aynı zamanda araştırma 
bulguları sektörel bazda değerlendirilmiştir.
Küresel rekabetin artması, sınırların ortadan kalkması, 
bilgi ve teknolojinin hızla el değiştirmesi gibi değişimler 
işletmelerin ayakta kalabilmeleri için rekabet avantajı 
elde etme gerekliliğini ortaya çıkartmıştır.
 
 Rekabete dayanmanın en etkili anahtarı şüphe 
yok ki insandır. İşletmeler insan unsurunu ne kadar et-
kili kullanabilirse o ölçüde rakipleri ile rekabet edebilir. 
Bu nedenle son yıllarda gerek uygulamacılar gerekse 
de akademisyenler insan kaynakları uygulamaları ile 
yoğun olarak ilgilenmekte ve her geçen gün yeni kitap 
ve makaleler yayınlanmaktadır.

Global Bakış: İSTİHDAM
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Global Bakış: İSTİHDAM
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TÜRKİYE’DE
İNSAN KAYNAKLARI

VE İŞ GÜCÜ

Türkiye, 30 milyondan fazlası aktif  olarak çalışan 77 milyonluk bir nüfusa sa-
hiptir ve AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en büyük  iş gücüne sahip 4. 

ülkedir.

Farklı sektörlere dağılmış genç iş gücü, yatırımcılara sunulan fırsatların 
zenginliğini yansıtmaktadır. 

 İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) k vramı özel-
likle son 20 yılda yaygın olarak kullanılmaya başlanmış 
ve her geçen gün önemidaha iyi kavranan bir işletme 
fonksiyonu o muştur. İKY, işgörenlerle örgüt hedef-
lerini uyumlaştırmada en önemli işletme işlevlerinden 
biri olurken, aynı zamanda işgöre lerin iş doyumunun 
sağlanmasına hizmet etmektedir.

 Bu süreç İKY politika ve stratejilerinin be-
lirlenmesinden başlayan, insangücü planlaması ile 
devam eden, işgören tedarik ve seçim işleminden 
oryantasyon eğitimine, ücret yönetiminden 
işgörenleringeliştirilmesidir.

Global Bakış: İSTİHDAM
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İKY faaliyetleri 5 boyut halinde 
incelenmiştir

Türkiyede İnsan Kaynakları 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi…

 Örgütler küresel pazarda rekabet edebilmek 
ve hayatta kalabilmek için pek çok kaynağa ihtiyaç 
duymaktadırlar. Ancak bugün hiçbir kaynak insan kaynağı 
kadar önemli olmamıştır. Çünkü işletmelerin belirlenen 
stratejiler çerçevesinde amaçlarına ulaşabilmeleri, ancak 
nitelik ve nicelik yönünden yeterli sayılabilecek işgörene 
sahip olmasıyla mümkün olacaktır. 

 Söz konusu belirtilen niteliklere sahip işgörenler 
ise ancak İKY uygulamalarının etkin bir şekilde 
uygulanması ile karşılanabilir. Bu çalışmada Amasya ve 
çevre illerde (Tokat, Samsun, Çorum) uygulanmakta olan 
İKY faaliyetleri değerlendirilmiş olup mevcut durum or-
taya konularak gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Personel İnsan kaynakları işlevi,• 
İşe alma uygulamaları,• 
Eğitim\geliştirme ve performans • 
değerlendirme,
Ücret ve yan ödemeler,• 
İletişim.• 

Global Bakış: İSTİHDAM
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YORUM - İNCELEME         KAMER DURDU / ANTALYA

Envar kep fırlattı
Özel Antalya Envar Koleji, geleneksel yılsonu şenliği ve pilav günü, olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 
yeni mezunlar vererek gerçekleştirildi. Gecede kolej öğrencileri kep fırlattı. Geceye yoğun ilgi göster-
ildi.
Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları mezuniyet gecesine, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Karabacak, Envar Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Atay, Okul Kurucu Temsilcisi 
Dr. Mehmet Karakayalı, Genel Müdürü Kadir Sözen, Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca, Ortaokul 
Müdürü Yüksel Arslan, eski milletvekili Adil Aydın, eski Defterdar Oğuzhan Taşkesen, öğretmenler, 
veliler ve öğrenciler katıldı. Çeşitli konuşmaların yapıldığı mezuniyet gecesinde, müzik programları, 
halk oyunları ve şiirler sahnelendi.
Çok beğeni toplayan gece, mezun olan öğrencilerin sahnede kep fırlatma töreniyle son buldu.      
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YORUM - İNCELEME
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Dış Ticaret: GLOBAL PAZARLAR
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Dış Ticaret: GLOBAL PAZARLAR

Küçülen Dünyada
Büyüyen İş Platformu

DIŞ 
TİCARET
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Global Bakış: İSTİHDAM

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ

 Günümüzde gittikçe hızlanan globalleşme 
olgusu sonuçunda dünyadaki rekabet faktörleri de 
değişmiştir. Artık dünyada geleneksel rekabet faktörl-
eri önemini yitirirken, kalifiye eleman, sağlam bir bilgi 
yapısı, etkin bir ulaştırma yapısı ve iletişim önem ka-
zanmaya baslamıştır. Bunların sonucunda bazı çoku-
luslu işletmeler globalleşerek tam bir uluslararası 
işletme haline gelmiş ve dünya şirketi olmuşlardır. Faal 
yetlerini global boyutta sürdüren işletmeler ürettikleri 
ürünleri dünyanın çeşitli ülkelerinde pazara sunarlar.

DÜNYA İHRACATI
 2010 yılında dünyanın toplam ihracatı 14,4 tri-
lyon $’dır. İhracat 2008 yılında zirveye ulaşmıştır, ancak 
2009 kriziyle bir miktar düşüş yaşanmıştır. Dünya’da en 
çok ihracat yapan ilk üç ülke Çin, ABD ve Almanya’dır. 
Türkiye, 113 milyar $ değerindeki ihracatı ile toplam 
dünya ihracatından %0,8 pay almakta ve 31. sırada 
yer almaktadır. Toplam dünya ihracatının 2009-2010 
değişimi %17,4 civarında gerçekleşmiş olup, Türki-
ye %11,5’lik yıllık artış oranı ile ortalamanın altında 

kalmıştır.  En Çok İhraç Edilen Ürünler  Dünya’da 
en çok ihraç edilen ürünlerden ilk üç madde mineral 
yakıtlar (petrol), elektrik ve elektronik ekipmanlar ile 
makine ve aksamlarıdır. 27. Fasıl ile mineral yakıtlar 
(petrol) ilk sırayı alırken 2010 yılındaki ihracat artışı 
%22,9, toplam dünya ihracatındaki payı ise %15’tir. Bu 
ürünü elektrikli ürünler, makine ve otomotiv takip et-
mektedir.

DÜNYA İTHALATI
 2006-2010 yılları arasında en çok ithalat yapan 
ilk beş ülke ABD, Çin, Almanya, Japonya ve Fransa’dır. 
2010 yılında toplam ithalat 15 trilyon $ değerinde 
gerçekleşmiştir. 2006-2008 döneminde artan ithalat 
2009 kriziyle birlikte düşüş göstermiştir. Ancak 2010 
yılında %19 artış gözlenmiştir. İthalatta ilk sırayı alan 
ABD’nin 2010 yılı ithalatı 1,9 trilyon $, artış oranı ise 
%22,8’dir. Bu artış, toplam dünya ithalatındaki artışın 
üzerindedir. Türkiye ise 2010 yılında 185 milyar $ itha-
lat ve %1,23 pay ile dünya ithalatında 20. sırada yer 
almıştır. 

2010 yılında Türkiye Ekonomisi IMF’in 7,8’lik tahmininin ötesinde %8,9 oranında büyümüştür.

2010 yılında Türkiye Ekonomisi IMF’in 7,8’lik tahmininin ötesinde %8,9 oranında büyümüştür.
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En Çok İthal Edilen Ürünler

 Dünyada 2006-2010 yılları arasında en çok ith-
al edilen ürünler ihracatta olduğu gibi mineral yakıtlar 
(petrol), elektrik elektronik ekipmanlar ve makine ve 
aksamlarıdır. 2010 yılında dünya ithalatı %19,4 artarak 
15 trilyon $ olmuştur. Mineral yakıt ithalatı ilk sıradaki 
yerini korumuş ve dünya ithalatından %15,3 pay almıştır.  
Bu ürünü %14,3 pay ile elektrik, elektronik ekipmanlar 
izlemiştir. Makine ve aksamları ithalatı ise üçüncü sırada 
yer almakta olup dünya ithalatından aldığı pay %12,3’tür.

TÜRKİYE’NİN İTHALATI
 Türkiye’nin ithalatı son beş yıl içinde kriz yılı 
olan 2009 dışında artış göstermiştir. Türkiye’nin 2006’dan 
beri en çok ithalat yaptığı üç ülke Rusya Federasyonu, Al-
manya ve Çin’dir. Ülkemizin 2010 yılındaki toplam ithalatı 
185 milyar $ olmuştur. 2009-2010 yılındaki değişim oranı 
ise %31,7’dir. İthalatta ikinci sırada yer alan Almanya’nın 
payı %9,5, Çin’in payı ise %9,3’tür. 2010 yılında ilk 
20 ülke içerisinde en çok ithalat artışı gerçekleşen ülke 
%129,4 ile Kazakistan olmuştur.

Türkiye’nin İthal Ettiği Ürünler
Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürünler mineral yakıtlar 
(petrol), makine ve aksamları ile demir-çeliktir. 2010 
yılında mineral yakıtların (petrol) ithalatı %28,8 artarak 

38,5 milyar $ olmuştur. İkinci sırada yer alan makine ve 
aksamları ithalatı %24,2, üçüncü sırada yer alan demir ve 
çelik ithalatı ise %42 oranında yükselmiştir. 2010 yılında 
ithalatında en çok artış gerçekleşen ürün grubu, %200 artış 
oranı ile 88. fasılda yer alan “uçaklar, uzay gemileri ve 
bunların parçaları” olmuştur.

TÜRKİYE’NİN İHRACATI
 Türkiye’nin ihracatı, ithalatta olduğu gibi glo-
bal ekonomik krizin yaşandığı 2009 dışında her yıl artış 
göstermiştir. 2010 yılında ülkemizin ihracatı %11,6 artarak 
114 milyar $’a yükselmiştir. Türkiye’nin en çok ihracat 
yaptığı ilk beş ülke Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve 
Irak’tır.

Türkiye’nin İhraç Ettiği Ürünler
Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ürünler otomotiv ürün-
leri, makine ve aksamları ile demir ve çeliktir. Otomotiv 
ihracatı 2010 yılında %12,7 artarak 13,8 milyar $ değerinde 
gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun toplam ihracat içindeki 
payı %12’dir. Makine aksamları ihracatı %15,8 artarak 9,4 
milyar $’a, demir ve çelik ihracatı ise %14,7 artarak 8,8 
milyar $’a çıkmıştır.

Türkiye’nin dış ticaret hacmi 2006-2010 döneminde %33 
oranında artarak 299 milyar $’a yükselmiştir. 
                             HABER: ŞERAFETTİN ŞIVKIN
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YORUM - İNCELEME

MUNEVVER ONUR

İDRAK,İSTİDAT,İRADE SAĞLAMLIĞI,RUH VE BEDEN SAĞLIĞI TAM OLAN İNSANDAKİ 
HASLETLER; MADDİ-MANEVİ DONANIMI YÜKSEK İNSANDA OLAN HASLETLERDİR !..
Sayın AK PARTİ İZMİR İL TEŞKİLATI Başkanımız iyi bir insan,müspet ilim sahibi,sağduyulu olabilir, 
ama daha fazla sadr-ı (gönlü) büyük yani her iyi ve mazlum insanı kucaklayan,değer veren,derecesine 
göre değerlendiren,seslerini duyan,birlikte istişare edebilen,merhametli-cömert,adaletli,akil,iyi yönde 
müspet manada hak-hakikat,insanlık için iyi yönde uyanık,maddi-manevi çok iyi gelişmiş,icabında 
gece-gündüz hizmet edebilecek kapasitede enerjik bir BAŞKANA ACİLEN İHTİYACIMIZ VAR !!!
Bunlarla beraber diğer ilçelerimizde de geçen yerel yönetimler sonucu yapılan haksızlıklarda,adaletsizliğin 
önü kesilmeden,haksızlığa uğrayandan özür dilemeden AK Parti vizyonunu taşımayan ve muhalif par-
tiye çalışıldığı duyumu alınan ilçe Başkanı hakkında da araştırma yapılıp yapılmadığı da açıklanmış 
olmazken; sırf akademik yeterliliği var diye Başkan statüsünde tutulan kişilerde ayrı bir haksız yönetim 
şekline zemin hazırlamak ve bilmeyerek de olsa ortaklık durumunu oluşturuyor.
Yüce Allah yönetilenlerin gaflet ve cehaletten uzaklaşıp duyarlı,sağduyulu olmanın ehemmiyetini 
Başlarına gelecek önderleri ile kendilerine gösterir ve imtihan eder.. Bu yüzden “BULANMADAN DU-
RULMAZ “! derler...

İDRAK
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SEVİM BUDAK

YORUM - İNCELEME

İzmrde muhteşem organizasyon Ege as medya ve nazar boncuğu restorant tarafından hazırlanan doğu 
batı kültür buluşması gerçekleşti.

Pazar günü saat 14 te başlayan ABDİGOR GÜNÜ etkinliği izmirde bir çok dernek ve siyasetçileri 
halkla buluşturdu. HDP izmir milletvekilleri,CHP meclis üyeleri, İzmirde bulanan ağrı dernekleri, Ana-
dolu federasyonu,sivil toplum örgütleri derneği,Denizliler derneği,Kadın ve yaşam derneği,  bursa, 
aydın,denizli ve manisadanda gelen ağrı derneklerinin yanı sıra yine izmirde bulunan bir çok sivil to-
plum kuruluşları ile medya sektörüde etkinlikte hazır bulundu.

ABDİGOR GÜNÜ etkinliği TRT gecenin rengi program sunucusu saim yılmaz sunumunda başladı 
daha sonra sırası ile EGE AS MEDYA yönetim kurulu başkanı muhammet Karasu ve BGB ve NAZAR 
BONCUĞU Restorant yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Demirkaya birer konuşma yaptı.

ABDİGOR köftesi salonda bulunan misafirlere dağıtılırken gecenin güzide sanatçılarından Nazlı saraç 
orak, gecenin tüm sistemini ve ekibini ayarlayan Erdal özgül ile Bilal agiri sırası ile birbirinden güzel 
türküleri kürtçe ve türkçe seslendirdi. Daha sonra plaketlerin taktim edildiği etkinlikte halaylar ve oy-
unlar oynandı.

ABDİGOR GÜNÜ etkinliğine gelen misafirler salondan ayrılırken seneye yapılacak festivalde buluşmak 
dileklerini ve yapılan organizasyonun güzelliğinden söz ettiler.

Doğu ve batı kültürünü birlikte yaşatmak adına yapılan ABDİGOR GÜNÜ etkinliği yaklaşık 4 saat 
sürdükten sonra sona erdi. 

EGE’DE MUHTEŞEM ABDİGOR GÜNÜ 
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
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DÜNYA BASINI VE TÜRKİYE TANSU SARITAYLI - FRANSA

DÜNYA BASINI TÜRKİYE’DE YAPILAN MİLLETVEKİLİ 
SEÇİMİNİ BÖYLE GÖRDÜ

 Dünya basını seçim sonuçlarını böyle 
duyurdu. Dünyanın önde gelen basın kuruluşları, 
Türkiye’deki Genel Seçimleri yakından takip etti. 
Dünya basını sonuçları böyle duyurdu. İngiliz 
haber kuruluşu BBC, “Türkiye’nin iktidar partisi 
tahminlere göre meclis çoğunluğunu kaybediyor” 
şeklinde değerlendirmede bulundu. AFP: Tel-
evizyon kanallarına göre, iktidar partisi önde gidi-
yor ancak parlamentoda çoğunluğu kaybediyor. 
HDP, yüzde 10 barajını geçiyor. Amerikan Associ-
ated Press (AP) haber ajansı, yurt içinde ve dışında 
toplam 53 milyonu aşkın Türk vatandaşının oy 
kullandığı seçimlerde AK Parti’nin 2002′den bu 
yana ilk defa güç kaybettiğini yazdı.   HDP’nin 
yüzde 10 barajını aşarak parlamentoda koltuk 
kazanmasının anayasal değişimleri de beraberinde 
getireceğinden bahseden AP,   bu durumu AK Parti 
için bir kayıp olarak niteledi. HDP’nin özellikle 
güneydoğuda daha önce AK Parti’ye oy vermiş 
olan Kürtlerden de kayda değer oy kazanımları 
elde ettiğinin belirtildiği haberde, AK Parti’nin 
Gaziantep ve Şanlıurfa gibi, Suriyeli mülteciler-
in yoğun olduğu şehirlerde de büyük oranda oy 
kaybettiği yorumu yapıldı.

 İngiliz haber ajansı Reuters, henüz resmi 
olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti’nin tek 
başına iktidar koltuğuna oturamayacağını yazdı. 
Reuters, Yüzde 95′i sayılan oylar itibariyle yüzde 

41,43 oranında oy alan AK Parti’nin, tek başına 
iktidara gelebilemek için yeterli oy sayısına sahip 
olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Fransız 
uluslararası haber ajansı AFP ise, “Televizyon 
kanallarına göre, iktidar partisi önde gidiyor an-
cak parlamentoda çoğunluğu kaybediyor. HDP, 
yüzde 10 barajını geçiyor” şeklinde yorum yaptı. 
WSJ: AK Parti hezimete uğradı. Türkiye’nin 
kaderini belirleyecek seçim sonuçlarının 
açıklanmaya başlamasının ardından, Amerika’da 
yayınlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, 
AK Parti’nin 2015 seçimlerinde hezimete uğradığı 
değerlendirmesini yaptı. İlk gelen sonuçların, AK 
Parti’nin, 2002’den bu yana sürdürdüğü tek parti 
iktidarını yitireceği yönünde olduğunu belirten 
WSJ, AK Parti’nin muhalefet partilerinden çok oy 
almasına karşın, tek parti iktidarını yitirip, koalisy-
ona gitmekle yüz yüze kalabileceği yorumunda bu-
lundu. NYT: Erdoğan bu seçimlerle karaya oturdu. 
ABD’de yayınlanan The New York Times (NYT) 
gazetesi, 2015 seçimlerinin ilk sonuçlarını, “Seç-
menler, Amerikan stili başkanlık sistemi getirmek 
isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
azarladı, AKP tek parti iktidarını yitirdi” diye duy-
urdu. Seçimlerin Erdoğan ve AKP için açık bir 
yenilgi olduğunu vurgulayan NYT,   Erdoğan’ın 
‘Başbakanlıktan, Cumhurbaşkanlığına geçerek 
artırdığı gücünün bu seçimlerle karaya oturduğu’ 
değerlendirmesini yaptı.
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Bild: Erdoğan’a fren Türkiye’de yapılan 25. 
dönem milletvekilliği seçim sonuçlarını ilk ver-
ilere göre Almanbasını “HDP meclise girdi, AKP 
tek başına iktidarı kaybetti” şeklinde verdi.  Die 
Welt: HDP meclise girdi, AKP tek başına iktidarı 
yitirdi “Türkiye seçimini yaptı. İktidar partisi AKP 
çoğunluğu kaybetti. Kürt yanlısı parti HDP parla-
mentoya girmeyi başardı.” Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ): Erdoğan’ın partisi çoğunluğu 
kaybetti “Türkiye’deki parlamento seçimlerinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın par-
tisi AKP, tek başına iktidarı kaybetti. Oyların 
yüzde 80’ine bakıldığında, Erdoğan’ın anayasa 
değişikliği tehlikede.” Süddeutsche Zeitung: 
AKP çoğunluğu kaybetti. “Seçimlerin Türkiye 
Cumhurbaşkanı için zaferle sonuçlanması umuluy-
ordu. İlk sonuçlara bakıldığında, sadece anayasayı 
değiştirecek çoğunluk değil, tek başına iktidar da 
zor görünüyor.” “AK Parti kaybetti. Yüzde 40 ile 
birinci parti oldu ama, 2011 seçimlerinde yüzde 
50’ye yakındı. HDP’nin barajı geçmesi, AKP’nin 
planlarını değiştirdi. Bunların başında başkanlık 
sistemi geliyor. AKP 261 dolayında milletvekili 
çıkartacak gibi. AK Parti anayasayı referanduma 
götürecek 330 milletvekili hedefliyordu. ZDF: 
AKP oy kaybetti.

Alman televizyonunun ikinci kanalı ZDF saat 19.00 
haber bülteninde bugün Türkiye’de yapılan mil-
letvekili seçimlerinin ilk sonuçlarına göre iktidar 
partisi AK Parti’nin oy kaybettiğini duyurdu. Kanal, 
ilk tahminlere göre AK Parti ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefet partileriyle 
koalisyon yapmak zorunda olduğunu belirtti. ZDF 
kanalı Türkiye’den bazı kanalların seçimle ilgili 
analizlerini ekrana taşıdı. Kanal, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlık sisteminin zor durum-
da olduğunu savundu. Fransız ve 
İsviçre televizyon kanalları da 
ana haber bültenlerinde bugün 
Türkiye’deki seçimleri ekrana 
taşıdı. Avrupa’nın diğer ülke-
lerinin de gözü Türkiye’deki 
seçim sonuçlarındaydı. Portekiz 
medyası Türkiye’de gerçekleşen 
25. dönem milletvekili genel 
seçimi, Portekiz medyasında da 
geniş yer buldu.Türkiye gün-
demini yakından takip eden, 
Portekiz’in en saygın gazete-
lerinden Publico Gazetesi, 

HDP’nin yüzde 10 barajını geçmesine geniş yer 
ayırdı. Publico, HDP’den ‘’Kürt Partisi’’ olarak 
bahsederken, HDP’nin AK Parti’yi iktidardan 
aldığını yazdı. Elde edilen bu sonuçlarla, ülkeye 
başkanlık sistemini getirmek isteyen Erdoğan’ın, 
gerekli sayıya ulaşamadığını ve bu hayalini 
gerçekleştiremediğinden bahsetti. İspanya basını: 
Erdoğan’ın partisi çoğunluğu kaybetti. Genel 
seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları İspanya 
basınına, “Erdoğan’ın partisi kazandı ancak par-
lamentoda çoğunluğu kaybetti.” şeklinde yansıdı. 
El Pais gazetesi: Erdoğan’ın partisi kazandı ama 
çoğunluğu kaybetti. HDP’nin yüzde 10 barajını 
geçtiğinin altını çizen İspanyol gazetesi, AKP’nin 
seçim sonuçlarının, kendi kontrolü altında başkanlık 
sistemine geçmek isteyen Erdoğan’ın geleceğini 
ilgilendirdiğini yazdı. El Mundo: Türkiye’de 
Erdoğan’ın partisi çoğunluğu kaybetti, Kürtler 
parlamentoya girdi. El Mundo Gazetesi, “Kürtlerin 
duygusal başkenti Dıyarbakır bu seçimlerde kilit 
rol oynuyor. Erdoğan’ın otokratik arzuları konu-
sunda karar verecek olan HDP yüzde 10’luk barajı 
aştı.” diye yazdı. La Vanguardia gazetesi, “Kürtler 
parlamentoda temsil edilme şansını elde ederken, 
Erdoğan başkanlık sistemine geçmek için anayasa 
değişikliği isteğinden uzaklaştı.” şeklinde verdi. 
ABC gazetesi: “Erdoğan’ın partisi kazandı ama 
çoğunluğu kaybetti” başlıklı haberinde, “Türki-
ye son 10 yılın en kritik seçimini geride bıraktı. 
Bugünkü seçimlerde 13 yıldır iktidarda olan 
AK Parti’nin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan’ı 
destekleyenler ve karşı olan sosyal ve politik iki 
blog karşı karşıya geldi.” ifadelerini kullandı. Paris 
(Tan-Sar) www.hodrimeydan.net
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Hıristiyan aleminin kutladığı paskayla bayramı 
çercevesinde Türkiye’den 1980 yıllarda 
Fransa’nın başkenti Paris’e göç etmiş hiristiyan 
Türk vatandaşlarımızdan Keldani Camiası’nın 
Paskalya bayramını kutalamak üzere davet ed-
ilen Türkiye’nin Paris Başkonsolosu İhsan 
Emre Kadıoğlu ve eşi Deniz Kadıoğlu, bayram 
kutlamasının gerçekleştiği Keldani kilisesi Saint 
Thomas Kilisesi’ne gelişinde Keldani dernek 
başkanlarıyla Din adamları karşıladılar. Papaz 
Michael Dumand: Sayın Başkonsolosum Eşinizle 
birlikte Camiamıza hoşgeldiniz. Bugün malum 
sizlerin de bildiği gibi bütün Hıristiyan aleminin 
en büyük bayramı, bizleri bugün buraya gelmekle 
bizlerin bayramını kutladığınız ve bizimle oldug-
unuz için keldani camiası adına teşekkür ediyoruz 
tekrar hoşgeldiniz diyoruz. Tabi ki camiamızdan 
bazı arkadaşlarımızı tanıyorsunuz, Keldani 
Cemaatının Kilisesine geldiğiniz için hoş geldiniz 
sefa geldiniz aramızda sizi görmekten son derece 
memnun olduk” dedi. Papaz Michael’den sonra 
söz alan Papaz Sabri Anar, da Başkonsolos Emre 
Kadıoğlu’na ve eşi Deniz Kadıoğlu’na hoş gel-
diniz dileklerini ifade ettikten sonra, Burası Kel-
dani Camiasının evi yani Kilisemiz, Surye’den 
Irak’dan DEAŞ baskısından canlarını kurtarıp 
gelen soydaşlarımızı dindaşlarımıza Türkiye’nin 
kapılarını açmasından memnunuz,aynı bölgeden 
gelenlere bizde kapılarımız açıyoruz onlara yalnız 
olmadıklarını Paris’te de bir yerleri mekanları 
olduğunu bu bulunduğumuz kilisemizde anlat-
maya çalışıyoruz ve onları dışarda bırakmamaya 
gayret sarfediyoruz. Bugün bizim önemli bayram 
günümüzde eşinizle birlikte bize zaman ayırıp 
geldiğiniz ve bayramımızı kutladığınız için size 
ve eşinize teşekkür ediyoruz “ dedi. Fransa Asuri 
Keldani Derneği Başkanı Ziya Yakan da, Paris’teki 
Keldani Camiası adına sizleri yanımızda görmekten 
şeref duyuyoruz. Daha önceki bayramlarımızda da 
örneğin noel bayramında da gerek telefon ederek 
gerek yazılı gönderdiğiniz kutlama mesajıyla bizleri 
onurlandırmıştınız bugün Paskalya bayramımızda 

bizzat gelerek bizilerin bayramını kutlamanız 
bizi ve camiamızı çok mutlu kıldığınız için sizin 
şahsınıza ve Türkiye Cumhuriyetine de yakışan bu-
dur teşekkür ediyoruz. Sayın Başkonsolosum bizler 
sizin burda temsil ettiğiniz o ülkenin topraklarında 
doğmuş orada büyümüşüz. Atalarımızın mezarları 
o topraklardadır. Köylerimiz bugün bakımsızlıktan 
harebe olmuş olsa dahi bizim için Türkiye’yi un-
utmak diye bir şey asla mümkün olamaz. Bizler 
burdan Türkiye’ye gittiğimiz zaman kendimizi 
her zaman evimizde hissediyoruz. Biliyorsunuz 2 
ay sonra Türkiye’de Milletvekili seçimleri var, bu 
seçimler dolayısıyla bizlerin de oy kullanabilmesi 
için, kimlik ve adres tesbiti için çok kısa sürede 
bize özel kontenjan ayırıp kısa sürede işlemlerimizi 
tamamladığınız için size ayrıca teşekkürü borç 
biliyoruz. Türkiye’d e 7 . Haziran 2015 tarihinde 
yapılacak Milletvekili seçimleri için oy kullanacak 
olan Paris’teki Keldani Camiası’nın kimlik elde 
etmesi ve adres kayıtları için özel olarak yapılan 
organize içind egörev alan Zeynel Samat yaptığı 
konuşmada, Başkonsolos Kadıoğu’na 2 ay gibi kısa 
bir sürede mesai günlerinde hergün öğleden sonra 
görevlendirdiğiniz Başkonsolosluk çalışanlarının 
üstün gayretiyle kısa sürede kimlik verilmesi ve 
adres yenilenmesini hergün bire bir yaşadığım 
için size burda ayrıca gösterilen ilgi ve gayret için 
teşekkür etmek istediğini söyledi. Diğer taraftan 
Fransa Asuri Keldani Birliği eski Başkanı Eric 
Cemil Doman, Fransa Asuri keldani Birliği adına 
size hoşgeldiniz sefa getirdiniz bizlere şeref verdi-
niz, değerli din adanlarımız ve arkadaşlarımız size 
teşekkür ettiler, benim tekrarlamamın bir anlamı 
yok hepimiz aynı fikirdeyiz tekrar hoş geldiniz. 
Zekeriya Yaramış, Sayın Başkonsolosum bugün 
bize yapmış olduğunuz nezaket ziyaretinizden 
dolayı kendi ve yönetim kurulu arkadaşlarımız 
adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Artık 
size ne masal ne de hikaye anlatalım, siz herşei 
biliyorsunuz. Milletimizi ve burdaki cemaatımızı 
da iyi tanıyorsunuz. 

Hıristiyan aleminin kutladığı
paskayla bayramı çercevesinde 

Türkiye
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Biizm tek isteğimiz Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti ve Türk bayrağı altında hak ve hukumu-
muz akavuşmaktır. Tekrar ediyoruz bizim bun-
dan başka hiç bir isteğimiz yoktur şeklinde ifade 
etmek istiyorum tekrar ziyaretinizden dolayı 
teşekkülerimi sunuyorum. İsa Yaramış, Fransa 
Asuri Keldani Derneği başkan yardımcısı; sayın 
Başkonsolosum, sizin ziyaretinizden dolayı çok 
mutluyuz. Çünkü bu ziyaretinizi uzuan zaman-
dna beri bekliyorduk. Her gördüğümüzde Konso-
losumuza olsun Büyükelçimize olsun arkadaşlar 
olarak da anlatıyorduk. Biz Keldaniler biz kend-
imizi Devletimiz tarafındna bir kenara itilmiş gibi 
görüyorduk kendimizi bunu anlatıyorduk. Ne de 
olsa biraz evevl arkadaşlarımız da anlattılar bi-
zler o vatanın o ülkenin çocuklarıyız. Bizi bugüne 
kadar ne soran ne de soruşturan vardı. Ne zaman 
hatırlanıyorduk Konsolosluğa bir işimiz düştüğü 
zaman bir diyaloğumuz oluyordu ve yeniden ko-
pukluk doğuyordu. gerçi son yıllarda aradaki bu 
kopukluklar giderilmeye çalışıldı. Gerçi ne za-
man bir ihtiyacamız olduğunda bu karşılandı veya 
karşılanmaya çalışıldı. Biliyorum siz bugün buraya 
bayram ziyareti için geldiniz teşekkür ediyoruz, ben 
burda fazla soru sormak istemiyorum ama, Kısa 
bir hatırlatma yapmak istiyorum. Son yıllarda Kel-
daniler köylerine dönüş projelerimiz oldu ve köyler 
kuruldu bunlar da tek tük aksilikler çıkıyor orlarda, 
milletimiz orda çıkan aksilikleri görünce haliyle bir 
hüsrana uğruyor ve bir daha eski çileleri çekmek is-
temiyor bu durumda milletimizi teşvik etmek kolay 
olmuyor. Belki biliyorsunuz bunları hazırladığımız 
bir rapor halinde, Sayın Bakan Bülent Arınç’a 
Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na AKP 
Mİlletvekili Metin Külünk’e ve Belma Satır’a ver-
dik. Ama bir sonuca varamadık. Yani Milletimiz 
şu anda köylerine dönmek istiyorsa ne mutlu on-
lara, Devletimiz d eonlara ayrım yapmaksızın 
yardımcı olup yerlerine köylerine yerleşmelerine 
yardımcı olmalıdır diyorum. Başkonsolos İhsan 
Emre Kadıoğlu, kendi ve eşini davet eden Kel-
dani camiasına, unutmadan dünyamızın kadim 
dillerinden biriyle başlamak istiyorum söze Kel-
danice “Hırıstiyan aleminin ve Keldani camiasının 
Paskalya Bayramı ve bayramınız Kutlu olsun” 
dedi. Bahsettiğim gibi yalnız dil olarak değil 
kültür olarak da Mezopotamya ve Anadolumuzun 
ve dünyamızın esasen Merkezlerinden en kadim 
alanlarından coğrafyalarından birinden hep birlikte 
sizlerle burda birlikteyiz. Dolayısıyla benim 2009 
yılında benim başlattığım bir sohbet bir muhab-

bet dönemi ve o dönemde Petrus beyle başlamıştı 
Petrus Karatay’la ve arkasındna sizlerle devam ed-
iyoruz. ben sizlerle kendi adıma konuşuyorum si-
zlerle karşı karşıya oturduğum an itibariyle hiç bir 
yabancılık uzaklık hissetmedik. Çünkü bizler aynı 
toprağın aynı vatanın aynı yurdun aynı doğanın aynı 
kültürün insanlarıyız. Aramıza zaman ve mesafeler 
konulmuş olsa da biz birbirimizi bulduğumuz za-
man zaten göz göze geldiğimiz zaman itibariyle 
ne konsolosluk işlemleri sorundur ne de mesafeler 
sorundur ve de aramıza girecek her hangi bir konu 
olduğun taktirde üstesinden gelemiyeceğimiz bir 
husus asla olmuyacaktır. Dolayısıyla sizlerle bir-
likte br arada olmak özellikle böyle anlamlı bir 
günde benim için ayrıca bir mutluluk ve gurur 
kaynağı tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Tüm 
vatandaşlara yaptığımız gibi sizlere de aynısını 
vermeye çalışıyoruz sizleride özel durumlar olabi-
lir. talepler çeşit çeşittir imkanlar dahilinde bunları 
karşılama fırsatı bulursak bunları yerine getirmek 
benim için büyük mutluluk.Bunun dışında ben 
olaya genel bakmak istiyorum musadenizle bili-
yorsunuz çok zorlu günlerden geçiyor aslında 
dünyamız özellikle bizim Türkiye cografyamız ve 
bilhassa Orta Doğu coğrafyası ve Orta Doğu’daki 
insanlarımzı Irak’daki Suriye’deki başta olmak 
üzere kardeşlerimiz ve bu kardeşlerimizin arasında 
da çok daha zorlu şartlarda canlarını kurtarmaya 
çalışan Hirıstiyanlar çoğunlukta bunları yakından 
biliyoruz. Yine Suriye’den ülkenin yarısından 
fazlası kaçmış durumda biz biliyoruz ki Türkiye 
bu insanlara kucak açıyor. fakat şunu belirtmek 
istiyorum, Türkiye bu insanlara kucak açarken bu 
insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken bunu 
bir iyilik olarak yapmıyor. Bu zaten Türkiye’nin 
tarihi çerceve içerisindeki üzerine düşen bir görev 
ve bir sorumluluktur biz sadece ve sadece nasılsa 
konsolosluk işlemlerinde görevimizi yapıp neyse 
bizim sorumluluğumuz onu yerine getiriyorsak, 
Türkiye Cumhuriyeti de o coğrafyalardan kaçıp 
kendisine sığınan insanlarımız gereken kolaylığı 
iyiliği sağlamak konusunda sadece ve sadece 
gerekeni yapmaktadır. Zaten bu bizim üstümüzdeki 
bir sorumluluktur. Bunu yerine getirebilirsek ne 
mutlu bizlere, Sadece yalnız Suriye’deki insan-
lara değil Irak’daki Keldanilerin Asrirlerin, Süry-
anilerin, Yezidilerin,Ermenilerin orlardan kaçan 
insanlara da imkanlar dahilinde yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. 
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Fakat zorlu bir dönemden geçiyoruz. Daha evvel de 
bahsettiğim gibi Anadolu’nun kadim toplulukları 
olan dostluk ve barış toprağından geliyoruz. 
Dolayısyla bizim dostluk ve barış kavramımızda 
yaşantımızda bizim bu alışkanlığımızda en önde 
gelen en başta gelen topluluklardan bir tanesisiniz 
bu anlamda ben Keldani Cemaatine Fransız to-
plumu içinde bakıldığı zaman sizler gibi insanların 
Anadolu ve Türkiye gibi her mezhepten insnalarla 
dostluk ve kardeşlik içinde yaşadığını gördüğüm 
zaman gurur duymuşumdur. Ortak bir Kültür’ün 
uzantısını burada yaşamaya çalışıyoruz ne kadar bir 
arada olursak bunu çok daha güzel sağlam bir şekilde 
ileriye götürebiliriz. Bir ikinci husus, Asuri Kelda-
ni toplumunun bugüna kadar ki Fransa’da geldiği 
nokta yine bizler için gurur kaynağı oluşturuyor. 
Sadece sosyal ve ekonomik anlamda değil aynı 
zamanda kültürel anlamda sizlerin buraya yeni 
jenerasyonlarla beraber çok sağlam yerleşmiş bir 
toplumunuz olduğunu biz görüyoruz. Benim şahsi 
temennim umarım ki önümüzdeki dönemlerde As-
uri Keldani toplumu Türkiye ile Fransa arasındaki 
dostluk köprülerini daha d asağlam bir şekilde 
daha da uzun vadeli daha da kuvvetli bir şekilde 
atılması için bu köprülerdeki en temel taşlardan 
direklerden birini oluşturmaya başlıyacaktır. 
Çünkü buna her dönem ihtiyacımız var. Buna her 
dönem ihtiyacımız olacak. Burdaki insanlarımızın 
Türkiye sevgisi Anadolu sevgisi ve bizim ortak 
degerlerimiz burda sizlerle birlikte ses ve yankı 
buldukça eminim ki Fransa ile Türkiye arasındaki 
ilişkileri her alanda çok daha sağlam bir şekilde 
hep birlikte ileriye götürecektir. Tekrar teşekkür 
ediyorum Paskalya bayramınızı bir kez daha en 
içten dileklerimle eşimle beraber kutluyorum. 
Bundna sonra da herşeyin gönlünüzce gelişmesini 
diliyorum. Paskalya Bayramı kutlama çerceves-
inde yapılan Başkonsolos İhsan Emre Kadıoğlu 
ve eşinin Paris’deki Keldani camiasının kilisesine 
yaptığı bayram ziyareti Keldani camiasının fer-
tleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, Bazı 
Keldani vatandaşlarımı sorunlarını da bu fırsatta 
dile getirme imkanı buldular. Geçmişte bazı ara-

zilerin kamulaştırmasındna dolayı sorunları 
olduğunu belirten ve bo sorunun asıl çözüleceğini 
sorması üzeriene, Başkonsolos Kadıoğlu, talep-
leriniz detaylandırarak hazırlıyacağınız bir dosya 
ile gerek Başkonsolosluğumuza gerek ise Paris 
Büyükelçiliğimizden randevu talebind ebuluna-
bilirsiniz ve beraberinizdeki bir temsilci veya 
heyetle bu durumu izah edebilirsiniz ve bize tes-
lim edeceginiz dosyalar bize sorunun çözülmesind 
eyardımcı olur, ben sizlerin burdaki isteklerinzi 
sözlerinizi not ediyorum ama bugün ileteceklerim 
sözlü hava da kalabilir ben bunu böyle olmasını 
arzu etmiyorum. Önemli olan söz uçar yazı kalır si-
zlerden ne kadar net temsil yeteneğini alırsak buna 
da net bir şekilde Ankara’ya iletebiliriz zaten arzu-
muz da görevimiz de bu dedi. Bir başka Vatandaş, 
Çocukalrının Türkiye doğumlu oldugunu, ama 
Fransa’da askerlik yapmış olduklarını,Türkiye’de 
askerlik yapmadıkları için sorun olduğunu 
söylemesi üzerine, Başkonsolos Kadıoğlu, 
Fransa’da askerlik süresi bir veya iki gün formal-
ite olduğu için Türkiye bildiğim kadarıyla 6 ay-
dan daha az askerlik yapmış olanların askerliğini 
yapılmış olarak kabul etmiyor “dedi. Bir başka 
vatandaş ise, 1915 de Sözde Ermeni Soykırımı 
benzeri soykırımın Keldanilere de yapıldığını 
250 bin keldaninin öldürüldüğünü Türkiye’nin 
bunu tanıyıp tanımama konusundaki düşüncesini 
sorması üzerine, Başkonsolos Türkiye’nin bu kon-
udaki tezi bellidir, Uluslararası tarihçi akadem-
siyenlerden kurulu bir komisyonun yapacağı in-
celemelerden sonra herşeyin netleşebileceğini, 
Türkiye’nin arşivleri açtığını Türkiye bu konuda 
devamlı çağrıda bulunduğunu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Türk toplumu 1915’teki Ermeni teh-
ciri sırasında yaşanan olaylar neticesinde hayatını 
kaybetmiş olan masum insanlar adına acı ve üzüntü 
duymaktan uzak bir toplum değildir. sözlerini 
hatırlatarak soruyu cevapladı. keldani Camiasının 
Dian adamlarından Papaz Sabri Anar, tekrar burda 
aramızda bulunduğunuz için ve bayram münase-
betiyle yapmıış olduğunuz ziyaretniniz için sizlere 
çok teşekkür ediyoruz” dedi. 
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DÜNYA BASINI VE TÜRKİYE

Papaz Sabri Anar’dan sonra 
söz alan Papaz Michael Du-
mand ise, Sorular- la ilgili olarak, 
gerçi zamanı değilde burda 
bazı konuşulanlar, bu bir bayram 
ziyareti ve- silesiydi, bazı 
k o n u ş m a l a r ı n başka zamanlar 
d akonuşulması gerekiyordu. 
Samimi olmamız lazım yani 
dürüst ve samimi b i r b i r i m i z i 
beraber yaşamak i s t i y o r -
sak birbirimiz sevmemiz ve 
birbiirmize saygılı olmak lazım. 
Sorunlar varsa samimi olarak 
çözmemiz lazım kendi aramızda, 
tabi burada Emre bey yalınız 
değil Başkonsolosumuzdur. Ama Büyükelçi var Hakkı Akil bey, Fransa’da Türkiye devletini burada 
temsil eder, sizlere söylüyorum onun adına, Başkonsolosun önünde söylüyorum. Eğer bir heyet olarak 
konuşmak istiyorsanız samimi olarak size kapısını açar ve direk olarak onunla oturur konuşursunuz. 

Tutanağı da tutar kendisi aynı zamanda Türkiye devletinin yetkililerini Cumhurbaşkanını,Başbakanı ve 
gerekli Bakanlarla görüşe bilir ve sorunlarınızı iletir. Onun için bugün kü Başonsolosumuza hoşgeldiniz 
diyoruz çok teşekkür ediyoruz. Bu görüşmelerimiz ilk defa olmuyacak budan sonra daha samimi olarak 
cemaatimiz sık sık başkonsolosumuza bir araya gelecekler, biliyoruz kapılar açık bu on seneden evvel 
söyleniyor kapımız açıktır. Ama bugün ihtiyaç bulundu onun için kapımız da sizler için açıktır tekrar hoş 
geldiniz diyorum sözleriyle konuşmasını noktaladı. Başkonsolos Kadıoğlu, tekrar Paskalya yortunuzu 
bayramınızı kutluyorum bu anlamlı günde eşimle birlikte özel bir mutluluk yaşıyoruz. Bunlarıda en 
samimi şekilde sizlere ifade etmek istiyorum. Bu bir ilk fakat son olmuyacak bundan da emin olabilirs-
iniz burda da şunu gördük sizlerin bizlerle paylaşmak istediğiniz çok görüşünüz, sorununuz var tavsiy-
eniz var. Bizlerde bunları dinlemekten ve tartışmaktan hiç bir zaman kaçmıyacağız kaçacak değiliz 
hatta mümkün mertebe imkanlarımız dahilinde de bunlara ortak çözümler bulmaya çalışacağız sizlerle 
beraber bundan emin olabilirsiniz hangi konu olursa olsun hangi sıkıntılar olursa olsun bizler amacımız 
dediğim gibi bu ortak konulara ve sıkıntılara ortam bir anlayış geliştirebilmek eksik görülen yerlerde, fikir 
farklılıkları olan yerler de elbette olacaktır o zaman da oturup konuşmak bizim zaten ortak kültürümüzde 
var yapmamaız gereken de anahtar da budur bunun içinde zaten burda güzel bir başlangıç yaptığımızı ben 
düşünüyorum. Ama bu başlangıç bizlerden kaynaklanmıyor sizlerin açık yürekliliğinizden kaynaklanıyor 
bir kez daha teşekkür ediyorum bayramınız kutlu olsun sağolunuz şeklinde konuşmasını bitirdi.
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YORUM - İNCELEME VEDAT BAYKAL

Evet Türkiye için önemli bir seçimdi. Kazanan her 
demokratik seçimin sonucunda olduğu gibi yine 
vatandaş oldu. En başından beri söylerim. Genel 
Başkanların yorumları değil, halkın teveccühü 
galibi belirler. Genel Başkanların projeleri değil, 
halkın buna ne kadar inandığı şampiyonu ortaya 
çıkarır. Dün de aynen böyle oldu. Yalnız ilgimi 
çeken çok önemli bir nokta vardı dün. AK Parti’de 
yaşanan düşüşe rağmen kendini en büyük alterna-
tif olarak gösteren CHP’de oylar yerinde saydı. 
Durum tahmin edilenden öylesine uzaktı ki değil 
yüzde 35’ler, kamuoyunda sıklıkla dile getirilen 
yüzde 27-28’ler de “ulaşılamaz dalın meyveleri” 
olup çıkıverdi.
AK Parti ve CHP’de yaşanan düşüşü bir yana koy-
acak olursak sanırım seçimlerden en karlı çıkan 
partiler MHP ve HDP oldu. “Emanet” oylarla seç-
men kitlesini ciddi bir biçimde geliştiren ve çok ci-
ddi bir oy oranı ile seçim barajını yıkıp geçen HDP 
Selahattin Demirtaş’ın, cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinden sonra yakaladığı 2. başarı ile TBMM’deki 
yerini aldı. Umarım artık Kürt sorunu yasal bir 
çerçeve içerisinde çözüme kavuşur, federal bir 
yapı iddiaları kapanır gider.
Şu açık ki, Selahattin Demirtaş liderliğindeki 
MHP’nin bundan sonraki talepleri içerisinde kes-
kin görüşler ve düşünceler katiyen kendine vücut 

bulamayacaktır. TBMM’ye girmiş ve belki de koa-
lisyonun ortağı olmuş bir HDP’nin Genel Başkanı 
olma sorumluluğu ile davranmasını beklediğim 
Demirtaş umarım siyasette gerilen taraflarında 
birleştiricisi bir rol oynar.
Gelelim MHP’ye...
Ben İzmir adaylarını görünce partinin bu kent-
ten çok rahat bir şekilde 2+2 vekil çıkaracağına 
inanmıştım. Nitekim de öyle oldu. Hem Aslan 
Savaşan hem de Murat Koç çok değerli insan-
lar. Senem Kılıç ve Neslihan Çelik’in partiye 
İzmir’in bakış açısını önemli ölçüde değiştirdiğini 
düşünüyorum. Sonuçta Devlet Bahçeli’nin işi sıkı 
tutması, doğru ve yerinde söylemler MHP’nin oy-
unu artırmasına neden oldu.
Geçtiğimiz dönemlerde koalisyon hükümetleri ile 
yönetilmiş Türkiye yaklaşık 13 yıldır tek başına 
iktidarı AK Parti’ye layık görmüştü... Bu dönemde 
de halk ne isterse o oldu. Ben seçim sonuçlarının 
hiçbir parti yönetimi tarafından eleştirilmesini 
doğru bulmuyorum. Gerçek şu ki, halkın eli asla 
ama asla yanılmaz. Bugün Türkiye şartları için 
doğru olan sonuç bu olduğu için sandıktan çıkan 
irade de bu oldu.
Umarım koalisyon uzun ömürlü olur. 

Türkiye “Koalisyon” dedi
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VEDAT BAYKAL YORUM - İNCELEME

Antalya bir yıl dinlendi
“Şampiyon” Süper Lig’te

Antalyaspor’un PTT 1. Lig Play Off finalinde 
Samsunspor’u penaltı atışlarıyla 6-3 yenip, Süper 
Lig’e yükselmesi, kentte coşkuyla kutlandı. Cum-
huriyet Meydanı’na kurulan dev ekranda maçı izley-
en yaklaşık 5 bin kişi, maçın son düdüğüyle büyük 
sevinç yaşadı. Kentin birçok caddesinde araçlarıyla 
konvoy oluşturan taraftar, şampiyonluğu kutladı. 
Kentteki coşku ve kutlamalar sabah saatlerine ka-
dar sürdü. Eğlence mekanlarında da vatandaşlar 
şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası İstanbul’da konakladığı 
otele giden Antalyaspor futbolcuları, yöneticileri 
ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Men-
deres Türel, Süper Lig’e yükselmenin sevincini 
burada da yaşadı. Otelde, Türel’in piyanoyla çaldığı 
şampiyonluk marşına futbolcular eşlik etti. Antal-
yaspor kafilesinin kupa sevinci gece geç saatlere 
kadar sürdü.
GENCER ÇOK MUTLU
Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, 
takımın şampiyonluğu kazanıp Süper Lig’e yük-
selmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 
Gencer, “Antalya’da kaybolmuş taraftarlık ruhu, 
yok olmaya başlayan futbol aşkı, play off finalini 
kazanarak şampiyonluğu kazanmamızla şehirde bu 
zamanda ortak heyecan yarattı. Ben inanıyorum 
ki bundan sonra Antalya ve Antalyaspor olgusu 
her geçen gün daha da büyüyecek. Ben her şeyden 
önce bunu yaşattığımız için çok mutluyum” diye 
konuştu.
Antalyaspor Antrenörü Yusuf Şimşek, takımının 
Süper Lig’e yükselmesinin gururunu yaşadıklarını 
söyledi. Kendisini ve takımı destekleyen herkese 
teşekkür eden Şimşek, “Başarının mimarı futbolcu 
kardeşlerim. Takımın şampiyon olmasında emeği 
geçen Engin Korukır, Hami Mandıralı’ya teşekkür 
ediyorum. Bu takım onların eseri. Biz ikinci yarı 
geldik. Bize nasipmiş. Şampiyonuz. Tarih insanları 
boşuna yazmaz bir şey yaparsan tarih yazar. Benim 
kardeşlerim tarih yazdı” dedi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ali 
Ceylan ise kırımızı beyazlı takımın bir yıl aradan 
sonra Süper Lig’e yeniden yükselmesinin sevin-
cini yaşadıklarını söyledi. Takımın düşmesinin 
ardından ilk sezonda yeniden Süper Lig’e yük-
selme başarısını gösterdiklerini anlatan Ceylan, 
“Bıraktığımız yere geri döndük. PTT 1. Lig çok 
zor geçti. Mücadelenin zor ve yoğun olduğu bir lig. 
Kulüp açısından ekonomik olarak ligi kaldırmak 
da zordu. Futbolculara, şimdiye kadar görev ya-
pan teknik direktörlerimize çok teşekkür ediyoruz. 
İstanbul’da bizi desteklemeye gelen ve Antalya’da 
coşkumuza katılan taraftarımıza teşekkür ediy-
oruz. Antalyaspor kulübünün çalışan gece gündüz 
çalışan personeline teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
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YORUM - İNCELEME YUNUS İNCE

HOŞGELDİN YA RAMAZAN
HOŞGELDİN 11 AYIN SULTANI
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Tarihçe

 Eskişehir’in çevresindeki geniş alanı 
dolaşacak olursanız, insanlığın ilk çağlarına ait 
bazı eserlerle karşılaşırsınız. Eskişehir toprakları, 
Taş Devri’ nden günümüze kadar binlerce kültürü 
yaşatmıştır. M.Ö.4000 yıllarında Eskişehir, nüfu-
sun en yoğun olduğu bölge olarak kabul edilmiştir. 
Yapılan araştırmalarda, kasaba ve şehirler 
bulunmuştur. Ayrıca Asurlu tüccarların ticaret 
hayatını canlandırdıkları bir merkez olmuştur.

 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nden 
sonra doğudan gelen Türkler, 1074 yılında 
Eskişehir’i alırlar. Şehrin alınmasının ardından, 
doğudan gelen Türk boylarını durdurmak isteyen 
Manuel Kommenos, bunda başarılı olamayınca 
batıya doğru çekilmek durumunda kalır. Alpars-
lan ve I. Kılıçarslan zamanında Eskişehir, Haçlı 
Orduları’nın geçiş yeri olmuştur. Eskişehir il 
merkezinde, bu çağa ait fazla bir eser yoktur. 

Modern Şehirlerimiz: ESKİŞEHİR
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ESKİŞEHİR

Türkiye’nin
Eğitim, Kültür,  

Tarih ve
Lezzet kenti

 Yakınçağda Eskişehir, özellikle demiryolunun, ekonomisinde yarattığı canlılığı yaşamaya başlamıştır. 
Tarım ürünlerini ve diğer hammaddeleri kolaylıkla taşıma olanağı doğmuştur. Ayrıca demiryolu yapımıyla 
başlayan endüstri etkinliği, burada yeni iş alanları yaratmıştır. Eskişehir’in 20. yy. başlarında, göçlerle nüfusu 
oldukça artmış, kentin görünümü ve toplumsal yapısı değişikliğe uğramıştır. 1905 yılında, Aşağı Mahalle’de 
çıkan büyük bir yangın sonucu, çarşı ve çevresi yanmış, şehir yeniden düzenlenmek durumunda kalmıştır. 

Modern Şehirlerimiz: ESKİŞEHİR
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DIZMANA
Türkiye’nin en modern şehirinden eşsiz bir lezzet;

Yapılışı

30 gr yaş maya 
250 gr İçi İçin; kıyma (yağsız) 
1 Bardak Eritilmiş Sana yağ 
1 Çorba Kaşığı şeker 
1 Adet yumurta 
1 Çay Bardağı Üzeri için;
eritilmiş sana yağ

30 gr yaş maya 
250 gr İçi İçin; kıyma (yağsız) 
1 Bardak Eritilmiş Sana yağ 
1 Çorba Kaşığı şeker 
1 Adet yumurta 
1 Çay Bardağı Üzeri için;
eritilmiş sana yağ

Modern Şehirlerimiz: ESKİŞEHİR
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 Ilık suyun içine mayayı ve şekeri ilave ederek mayanın kabarmasını sağlayalım. Elenmiş unun ortasını havuz 
gibi açalım. içine eritilmiş sana yağ, tuzu ekleyerek özlü bir hamur yoğuralım hamur kabının ağzını örtüp ılık bir or-
tamda hamur iki misli kabatana dek mayalandıralım. Bu arada iç harcını hazırlayalım. bir kaba küp doğranmış soğanı, 
kıymayı, tuzu karabiberi kıyılmış maydanozu ekleyip karıştıralım. mayalanan hamurdan ceviz iriliğinde parçalar ko-
pararak avuç içinde yuvarlayıp yassılaştıralım.hamurların ortalarına bir miktar iç koyup kenarlarını büzüp kapatalım. 
Hamurları eritilmiş sana yağa batırıp çıkararak ters çevirip fırın kabına dizelim. diğer hamurları da hazırlayıp fırın 
kabına yan yana ve aralıksız şekilde dizelim. Bir kapta 2 çorba kaşığı eritilmiş sana yağ, yumurta ve yoğurdu çırparak 
hamurların üzerine yayalım. önceden ısıtılmış 190 ısılı fırında hamurları, altları üstleri pembeleşene dek pişirelim.

Modern Şehirlerimiz: ESKİŞEHİR

HABER: HASAN AKMAN



54 ULUSLARARASI  BASIN  YAYIN  BİRLİĞİ  DERGİSİ

2015 yılında Türkiye Ekonomisi IMF’in 7,8’lik tah-
mininin ötesinde %8,9 oranında büyümüştür.

ÇEVRE - EKOLOJİ
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Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal 
süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu 

kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan su (hidrogüç), biyolojik 
süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

 En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın 
tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile 
çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel 
yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

 Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. 
Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek 
kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan kullanılabilir veya enerjinin başka bir şekline dönüştürülebilir. Direkt kullanım 
örnekleri, güneş enerjisi ile çalışan aletler, jeotermal ısıtma ve su veya rüzgâr değirmenleridir. En direkt kullanıma örnek 
olarak ise, elektrik üretiminde kullanılan rüzgâr türbinileri veya fotovoltaj pilleri verilebilir.

Yenilenebilir enerjinin gelişimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar tarafından kullanımı ile ilgilidir.

cevaplanması gereken
en önemli  soru:

GELECEĞE
HAZIRMIYIZ?

ÇEVRE - EKOLOJİ

HABER: HASAN AKMAN
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KENT VE KÜLTÜR: ESKİ İZMİR

..BİR İZMİR Dİ Kİ O                                                                ..SORMA GİTSİN
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KENT VE KÜLTÜR: ESKİ İZMİR
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