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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

Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde yasa gereği 90. günü takip eden 
ilk pazar günü seçimin yapılması gerekiyor. Bu durumda en geç seçim tarihi 1 Kasım olarak 

gözüküyor

 

 Yol haritasını kararlı bir şekilde yürütüyoruz. 
Sayın Bahçeli ile samimi, dürüst, açık bir görüşme 
yaptık. Kendisi çok açık bir ifade ile kamuoyu ile 
paylaştığı 4 konuyu da ifade ederek AK parti ile koa-
lisyon imkanını mümkün görmediğini söyledi. Seçim 
koalisyonu, azınlık hükümeti desteğini de kabuıl 
etmeyeceğini söyledi. Erken seçime de destek ver-
meyeceklerini söyledi. İfadelerine de çok saygı duydum. 
Cumhurbaşkanı makamı ile ilgili herhangi bir konuyu 
koalisyon görüşmelerinin bir parçası yapmayacağımızı 
söyledim.
Çözüm süreci ile ilgili, terörle mücadeleyi kararlılıkla 
sürdüreceğimizi söyledim. 17-25 Aralık konusunda gün-
deme getirdiği bağlam ile de bunların paralel yapılanma 
çerçevesinde darbe teşebbüsü olduğunu ancak şeffaflık 
için her türlü adımı atacağımızı söyledim. Maalesef, 
çok arzu etmemize rağmen, Sayın Kılıçdaroğlu ya da 
Sayın Bahçeli ile koalisyon oluşturma imkanımızın 

olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. İlk fırsatta MKYK’yı 
toplayarak ardından Cumhurbaşkanımızla istişare yapıp 
yeni değerlendirmelerde bulunacağız.
“KOALİSYON İHTİMALİ KALMADI”
Sayın Bahçeli de daha görüşmenin başında koalisy-
on olmayacağını söylemesi ile koalisyon ihtimalleri 
bitmiş oldu. Şu andaki tabloda koalisyon yapabilecek 
yol gözükmüyor. Elimden gelen bütün çabayı sarfet-
tim. 9 Temmuz’dan bu yana olabilecek bütün yolları 
denediğime inanıyorum. Ama muhatabım olan Genel 
Başkanların karar süreçlerine saygım sonsuz. Ben 
Cumhurbaşkanı ile görüşüp gerekirse görevi iade 
edeceğim.
Sayın Bahçeli koalisyon zemini olmadığını ifade etti. 4 
hususu zikretti. Karşı bir teklif ile bize gelmiş değil.

Erken seçim; en erken 18 Ekim en geç
1 Kasım’da



5ULUSLARARASI  BASIN  YAYIN  BİRLİĞİ  DERGİSİ

GÜNDEM

Saray Sofrası konukları “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın görevi CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu’na vermeyecek gibi görünüyor” 
dedi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan-
Davutoğlu görüşmesi sona erdi. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, hükümeti kurma görevini 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iade etti

YSK, milletvekili genel seçiminin yenilenmesi 
halinde, yasadaki 90 günlük süreyi kısaltma 
yetkisi bulunduğuna oy birliği ile karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili genel 
seçiminin yenilenmesi halinde, yasadaki 90 
günlük süreyi kısaltma yetkisi bulunduğuna oy 
birliği ile karar verdi.

Alınan bilgiye göre, erken seçim 
tartışmalarının gündeme gelmesi üzerine YSK, 
Cumhurbaşkanınca seçimin yenilenmesine ka-
rar verilmesi halinde 2839 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanunu’nun 8’inci maddesinde seçimin 
yapılması için öngörülen 90 günlük süreyi 
kısaltma yetkisi olup olmadığını görüştü.

Toplantıda Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 9 ve 
Anayasa’nın 79. maddeleri gereğince YSK’nın 
yasadaki 90 günlük süreyi kısaltma yetkisi 
bulunduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Saray Sofrası konukları: Cumhurbaşkanı 
Erdoğan görevi Kemal Kılıçdaroğlu’na 

vermeyecek

YSK’dan flaş “seçim” kararı!

Başbakan Ahmet Davutoğlu 
görevi iade etti!
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GÜNDEM

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin PKK’lılar ile 
güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan 
çatışmada 1 asker şehit oldu

Akdeniz’de 4.6 şiddetinde deprem oldu

Akdeniz’de, saat 00:19’da, 4,6 büyüklüğünde 
deprem meydana geldi. Deprem Antalya’dan 
hissedildi. 

Lice’de çatışma: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Akdeniz’de deprem oldu

Türkiye, deprem tehlikesinin 
saptanması ve olası bir depremin 

önceden tahmini konusunda yeni bir 
döneme giriyor

Diyarbakır Valiliği’nin dün saat 21.00’den bugün 
saat 07.00’ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 
Diyarbakır’ın Lice İlçesi kırsalında, bugün öğle 
saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında 
çatışma çıktı. Çatışmada 35 yaşındaki asker Mu-
hammet Tufan şehit oldu, 3 asker yaralandı. 
“Diyarbakır-Bingöl Karayolu Lice mevki Fis 
Ovası’nda daha önceki günlerde karayolunu kes-
erek vatandaşımızın seyahat özgürlüğünü engel-
leyen, yolda asker ve polis kaçıran, yola mayın 
döşemek suretiyle 2 askerimizi şehit eden terörist 
unsurlara yönelik operasyon yapılmış olup opera-
syon sırasında 1 askerimiz şehit olmuş, 3 askerim-
iz de yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedaviler-
ine devam edilmektedir. Bölgede bulunan terörist 
unsurların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 
operasyon devam etmektedir.”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Özener, “Kullanacağımız GNSS (Global Navigation Satellite System) ve son dönem teknolojiler ile fay-
lar üzerindeki enerji birikimini yüksek duyarlıkla belirleyebilecek ve  nerede, ne büyüklükte bir deprem 
olabileceğini daha doğru olarak tahmin edebileceğiz” dedi.
Türkiye’nin en önemli bilimsel merkezlerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü’nün 147 yıllık tarihinde ilk kez seçimle göreve getirilen yeni müdürü Prof. 
Dr. Haluk Özener ev sahipliğinde bir basın toplantısı düzenlendi. 
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GÜNDEM

Dolarda rekorlar sürüyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Tablet, cep tele-
fonunda fiyat artırıcı ek gümrük vergisi, telafi edici 
vergi uygulaması asla olmayacak” dedi

Piyasalarda son durum...

Nihat Zeybekci: Cep telefonunda vergi artışı olmayacak

Koalisyon görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması 
ve gelişen ülke para birimlerinden kaçışın etkisi-
yle dolar yeni güne de rekorla başladı. 
Merkez Bankası’nın bugünkü Para Politikasi Ku-
rulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı önc-
esi dolar 2.8774 TL ile yeni zirvesini görürken 
euro 3.1879 TL’ye kadar çıktı. Kurlarda yükseliş 
Merkez’in faiz kararı açıklanınca hızlandı. Merkez 
Bankası’nın faizleri sabit tutmasının ardından 
dolar yeni zirvesi olan 2.9066 TL’ye çıktı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Irak İş Kon-
seyi toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. 
Dolardaki artışla ilgili olarak “Kur nedeniyle endişe 
duymayı gerektirecek bir durum yok, müdahale et-
memek lazım, piyasa dengesini bulacaktır” diye 
konuşan Zeybekci, cep telefonu ve tablet gibi ürünlere 
getirileceği açıklanan ek vergiyle ilgili de “Tablet, cep 
telefonunda fiyat artırıcı ek gümrük vergisi, telafi edici 
vergi uygulaması asla olmayacak” dedi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Irak İş Kon-
seyi toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. 
Dolardaki artışla ilgili olarak “Kur nedeniyle endişe 
duymayı gerektirecek bir durum yok, müdahale et-
memek lazım, piyasa dengesini bulacaktır” diye 
konuşan Zeybekci, cep telefonu ve tablet gibi ürünlere 
getirileceği açıklanan ek vergiyle ilgili de “Tablet, cep 

telefonunda fiyat artırıcı ek gümrük vergisi, telafi edici 
vergi uygulaması asla olmayacak” dedi. 
İşte Zeybekci’nin açıklamalarından satır başları:
* Türkiye’nin toplam borç yapısına baktığımızda, kur 
seviyeleri nedeniyle endişe duymayı gerektirecek bir 
durum yok
* Müdahale etmemek lazım, piyasa dengesini 
bulacaktır
* Faizlerin bol ve ucuz kaynaklara ulaşmak için şu anki 
seviyelerden daha aşağı olması gerek
* Ama TCMB’nin eli birkaç ay öncesine göre daha 
güçlü değil, o nedenle böyle bir beklentimiz yok
* Çin’in yuanda devalüasyona gitmesi Türk ürünleri 
için dezavantaj demek ama Çin ile mücadele yerine 
işbirliği fırsatlarını bulmamız gerek
* Çin ile ortak projeler üretme konusunda başlıklarımız 
var, Türkiye’de ortak bölge kurmak gibi başlıklarımız 
var
* Marka şirketleri, dağıtım şirketleri anlamında 
yurtdışından satın almaları da yakın gelecekte 
destekleyeceğiz
* Tablet, cep telefonunda fiyat artırıcı ek gümrük ver-
gisi, telafi edici vergi uygulaması asla olmayacak
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KAPAK KONUSU: ERKEN SEÇİM

Erken seçim anketinde AK Parti’de ‘oy 
patlaması’

Son erken seçim anketi ORC’den geldi. ORC’nin seçim anketine göre 
AK Parti’nin oylarını artırarak rahatlıkla tek başına iktidar olabileceği 

görülüyor.

Koalisyon ihtimallerinin sona ermesiyle gözler 
erken seçime çevrildi. ORC Araştırma Şirketi’nin 
yaptığı son ankete göre, bu şartlarda gidilecek 
bir erken seçimde AK Parti, oylarını artırarak 
rahatlıkla tek başına iktidar olabilir. 
ORC Başkanı Mehmet Murat Pösteki, AK Parti’nin 
MHP’ye ve HDP’ye kaptırdığı oylarla, son seçimde 
oy kullanmayan yüzde 3’lük seçmeninin yeniden 
oy vermesi halinde oy patlaması yaşayacağını öne 
sürdü.

İŞTE AK PARTİ’NİN ŞUANKİ OYU

Pösteki, 7 Haziran’da AK Parti’den MHP ve 
HDP’ye oy gittiğini, bunun yanı sıra daha önce 
AK Parti’ye oy verip, 7 Haziran’da sandığa git-
meyen yüzde 3’lük bir seçmen kitlesi bulunduğunu 
hatırlatarak, “Şu anki tabloya baktığımızda, özel-
likle İç Anadolu bölgesinde AK Parti’den MHP’ye 
giden oyların, Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
bölgesinde ise AK Parti’den HDP’ye giden oyların 
büyük bölümünün yeniden AK Parti’ye döndüğünü 
söyleyebiliriz. Bu gelen oylarla AK Parti oylarında 
7 Haziran’a göre yüzde 3,2’lik artış görülmektedir. 
Ak Parti’nin şu anki oyu yüzde 44,1 seviyesind-
edir” bilgisini paylaştı.

“YÜZDE 3 GERİ GELİRSE AK PARTİ ÇOK 
RAHAT İKTİDAR OLUR”

Pösteki, AK Parti’nin 7 Haziran’da oy kullan-
mayan yüzde 3’lük seçmenini ikna etmesi halinde 
MHP ve HDP’den gelen oylarla yükselişte olan 
AK Parti’nin daha da yükselişe geçeceğinin ve 
çok rahat bir şekilde tek başına iktidar olacağının 
söylenebileceğini dile getirdi.

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKILIRSA AK PARTİ 
OY PATLAMASI YAŞAR”
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KAPAK KONUSU: ERKEN SEÇİM

“YÜZDE 3 GERİ GELİRSE AK PARTİ ÇOK RA-
HAT İKTİDAR OLUR”

Pösteki, AK Parti’nin 7 Haziran’da oy kullan-
mayan yüzde 3’lük seçmenini ikna etmesi halinde 
MHP ve HDP’den gelen oylarla yükselişte olan 
AK Parti’nin daha da yükselişe geçeceğinin ve 
çok rahat bir şekilde tek başına iktidar olacağının 
söylenebileceğini dile getirdi.

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKILIRSA AK PARTİ 
OY PATLAMASI YAŞAR”

ORC Başkanı Pösteki, “AK Parti’nin, başta Güney 
Doğu ve Doğu Anadolu’da olmak üzere tüm bölge-
lerde sandıklara sahip çıkılması, seçim güvenliğinin 
sağlanması, adayların doğru belirlenmesi, paralel 
yapıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi, 
emekli memur ve işçi kesimi ekonomik olarak ra-
hatlatacak önlemler alınması halinde AK Parti’nin 
oylarının beklentilerin üzerinde artacağını, oy 
patlaması yapabileceğini söyleyebiliriz” dedi.

MHP’NİN YENİ STRATEJİSİ

7 Haziran’da Karadeniz ve İç Anadolu’da AK 
Parti’den aldığı oyları yeniden AK Parti’ye 
kaptıran MHP’nin yeni bir strateji geliştirdiğini 
anlatan Pösteki, “AK Parti’nin özellikle terörle 
mücadeledeki kararlı duruşundan dolayı, AK 
Parti’den oy alamayacağını gören MHP, paralel 
yapı, Türkmen Aleviler, Ulusalcı seçmenler, İç 
Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki sol seçmen-
ler gibi farklı seçmen kitlelerinden oy alabilmenin 
hesabını yapmaktadır. MHP’nin AK Parti’ye koa-
lisyon görüşmelerinde sunduğu 4 şart, bu seçmen 
kitlelerine verilmek istenen bir mesajdır” şeklinde 
konuştu.

HDP ERKEN SEÇİMDE BARAJI AŞABİLİR 
Mİ?

HDP ile ilgili tespitlerini dile getiren Pösteki, 
“HDP barış söylemleriyle algı operasyonlarıyla 
kendilerinin bile beklemediği bir oy almıştır. Fakat 
şu anda özellikle başta Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerinde olmak üzere, Türkiye genelinde 
7 Haziran’da HDP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 
35’lik kısmı, vermiş oldukları oylardan dolayı 
pişman olduğunu söylemektedir. PKK’ya silah 
bıraktıramayıp, sırtını terör örgütlerine yaslayan 
HDP’nin gerçek yüzünü maalesef seçmenler yeni 
görmeye başladı. 7 Haziran’da yüzde 13 oy alan 
HDP’nin, seçimin yenilenmesi durumunda baraj 
sıkıntısı yaşayacağını şimdiden söyleyebiliriz. HDP 
yöneticileri bunu görüyor ve bu yüzden seçimin 
yenilenmesini istemiyor” ifadelerini kullandı.

“MHP VE HDP DÜŞÜŞÜ GÖRDÜĞÜ İÇİN 
ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR”

Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da seçim 
güvenliğinin son derece önemli olduğunu vurgulay-
an Pösteki, “Seçim güvenliği sağlanırsa HDP baraj 
sorunu yaşar. Bunun için kesinlikle her sandıkta 
devletin güvenlik görevlisi bulunmalı. Partilerin 
sandık görevlileri hiçbir tehdide boyun eğmeden 
sandıklarına sahip çıkmalı. Mümkünse taşımalı oy 
sistemine geçilmeli, yani kırsalda oy kullanma hakkı 
bulunan vatandaşlar, en yakın şehir merkezinde oy 
kullanmalı. Sonuç olarak şu anda seçim isteyen iki 
parti seçmeni, AK Parti ve CHP seçmenidir. Erk-
en seçimi ilk başta dillendiren MHP ve HDP’nin, 
şuan seçim istememesinin tek nedeni yapılan ka-
muoyu araştırmalarında oylarındaki ciddi düşüşü 
görmeleridir. MHP ve HDP’nin ortak özellikleri 
AK Parti’den ve CHP’den oy alabilmeleridir. AK 
Parti ve CHP kendi seçmenlerini memnun ettiği 
sürece, oylarını muhafaza eder. Dolayısıyla bu iki 
partiden MHP ve HDP’ye oy geçişi yaşanmaz. Bu 
yüzden önümüzdeki seçimde, MHP ve HDP ciddi 
şekilde oy kaybı yaşar” şeklinde konuştu.
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KOBİ’ler Markalaşabilmek İçin Reklama Gidiyor

Türkiye’deki işletme sayısının yüzde 99’unu, istihdamın ise yüzde 81’ini 
oluşturan Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ), reklamın önemini 

kavramaya başladığını belirten Reksan Reklam Kurucusu Zafer Orağlı, 
“KOBİ’ler marka olabilmek için reklama önem vermeye başladılar 

”dedi.
Türkiye’de hizmet sunan firmaların en büyük 
hayalinin markalaşabilmek olduğunu ifade eden 
Zafer Orağlı, büyük şirket ve holdingler gibi 
KOBİ’lerinde reklam bütçelerini artırdıklarını 
açıkladı.

Krizler Marka Doğurur. KOBİ’ler Krizi Fırsata 
Çeviriyor.

Özellikle Anadolu’da büyümek isteyen bir firmanın 
kısa zamanda Türkiye çapında bir marka olabildiğini 
belirten Orağlı, “Bu markalar kriz dönemlerinde, 
agresif reklam pazarlama yöntemleriyle ön plana 
çıkıyor. Çünkü büyük işletmeler kriz döneminde 
kendilerini geri çekiyorlar. KOBİ’ler böylelikle 
krizi fırsata çevirip başarı hikâyelerini yaratabili-
yor” sözlerini kullandı.

“Zafer Orağlı’’Kriz dönemlerinde tüketici 
markasını daha yakından takip ediyor.

Krizde öncelikle reklam bütçelerinin hemen 
kesildiği bilinen bir gerçek. Kriz, panik deme-
ktir... Bu dönemde firmalar da, tüketiciler de te-

dirgin. Çünkü tüketici gereksiz masraftan kaçıyor, 
harcamalarını minimuma indiriyor... Ancak önem-
li bir gerçek de Kriz dönemlerinde tüketicinin 
markasını bu dönemde daha yakından takip ettiği.

Reklamın amacının her ne kadar malı satmak olsa da 
özellikle sıkıntılı dönemlerde reklam yatırımlarına 
devam etmek, tüketici gözünde markaları daha 
değerli daha güvenli olarak algılamaya büyük 
katkı sağlıyor.

Elbette reklam kriz dönemlerindeki yönetim için tek 
başına yeterli olan bir enstrüman değil. Reklamın 
yanı sıra pazarlama faaliyetlerinin tümünün gözden 
geçirilmesi gerekli. Adı üzerinde kriz ya da sıkıntılı 
dönem diyelim; Pazar şartları daha ağırlaşıyor, 
satın alma gücü düşüyor, alışılagelen satın alma 
süreçleri ve alışkanlıklarında keskin farklılıklar 
meydana gelebilmekte.

Bu nedenle kesintiler yerine değişen oyun 
kurallarına adapte olabilecek yeni stratejiler, me-
sajlar, söylemler oluşturmak gerekiyor.
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Siyasi Belirsizliğin Faturası 14 Milyar TL

Koalisyon seçeneklerinin tükenmesi bütçe ve borçlanmayı vurdu.

Türkiye yeni bir seçime yol alırken, koalisyon 
seçeneklerinin bir bir tükenmesi ve siyasi be-
lirsizlik algısının yerleşmesi hem bütçe hem de 
borçlanmayı vurdu.

Bu tablo ekonomide siyasi risk primine neden 
olurken, “Kur, iç borçlanma, bütçe, cari açık 
yönetimi ve kredibilite” konusunda uyarı sinyalleri 
geldi. Bu yıl için 20.9 milyar lira öngörülen bütçe 
açığının 8 milyar TL’lik artışla 30 milyara çıkması 
bekleniyor.

Her 1 puanlık faiz artışının Türkiye’ye maliyeti 2 
milyar lira oldu. Bütçe performansının olumsuz 
etkilenmesi ve faiz artışının şimdilik hesaplanan 
maliyeti ise 14 milyar liraya ulaştı. 

SİYASİ İSTİKRARIN ÖNEMİ 

Siyasi belirsizliğin ekonomiye faturası ağır oldu. 
7 Haziran seçimleri sonrası sırasıyla CHP, MHP 
ile yapılan koalisyon görüşmelerinde netice 
alınamaması yüzünden döviz kurunda başlayan 
dalgalanma dün de devam etti. Döviz kurundaki 

artış ilk olarak akaryakıt ürünlerine, ardından tüm 
sektörlere yansıyacak.

Dolar kuru dün 2.90 lira ile yeni bir tarihi zirve 
yaşarken, 14 Temmuz’da 2.6307 lira olan dolar 
1 ayda yüzde 8 değer kazandı. Dolar kurundaki 
yüzde 10’luk artış enflasyonu 1.5 puan yükselte-
cek. Akaryakıt ürünlerindeki kur kaynaklı fiyat 
ayarlamaları ise birçok sektörde yaşanabilecek fi-
yat artışıyla birlikte enflasyon hedeflerini olumsuz 
etkileyecek. 

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI 

Küresel ham petrol fiyatlarındaki olumlu seyir 
nedeniyle cari açık yılın ilk 6 ayında yüzde 7.5 
düşüş gösterdi. Haziran 2015 Ödemeler Dengesi 
İstatistiklerine göre cari işlemler açığı bir önceki 
yılın haziran ayına göre 812 milyon dolar azalarak 
3.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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Gölge Topları’ Türkiye’de de Üretiliyor
Ankaralı girişimci ve iş adamı Erkan Koca’nın uzun süredir üzerinde 

durduğu ekolojik proje, ABD’de uygulanınca Türkiye’de de ilgi 
uyandırdı.

Ankaralı girişimci ve iş adamı Erkan Koca’nın uzun 
süredir üzerinde durduğu ekolojik proje, ABD’de 
uygulanınca Türkiye’de de ilgi uyandırdı.

Koca, ABD’nin California eyaletine bağlı Los 
Angeles kentinin susuzluk sorununu çözmek için 
büyük barajlardan birini 96 milyon tane siyah 
plastik topla örtmesini ve kendisinin yıllardır uy-
gulamaya çalıştığı bu projeyi anlattı.

ABD’de “gölge topu” olarak adlandırılan cisimler-
in barajlardaki suyun buharlaşarak boşa gitmesini 
önlemenin yanı sıra, atık su depoları, nükleer san-
traller, maden şirketleri ve havalimanlarında da 
kullanılabileceğini ifade eden Koca, şunları söyl-
edi:

“Tüm nükleer santrallerin soğutma havuzları 
bulunur. Bu havuzlar yurtdışında birçok şirket 
tarafından gölge toplarıyla doldurulur ve herhangi 
bir sızma ve çevreci bir provokasyona maruz ka-
lmamak için soğutma sırasında buharlaşma engel-

lenir.
Havalimanlarında da, özellikle sulak bölgelerde 
kuşlar su içmek için bu alanlara inerler. Bu alan to-
plarla kapatılırsa hayvanlar suyu görmeden gitmek 
durumunda kalır. Aynı zamanda alandaki uçaklar 
da zarar görmeyecek, çevrenin dengesi de bozul-
mayacak.”

Belediyelerin, birtakım kurum ve kuruluşların 
ve açık kimyasal ürün üreten firmaların atık 
su depolarındaki suyun buharlaşması sonucu 
kimyasalların havaya karıştığını söyleyen Koca, 
bu alanların gölge toplarıyla örtülebildiğine dikka-
ti çekti. Koca, ayrıca, maden şirketlerinin siya-
nür havuzlarını bu toplarla kapatması gerektiğini 
hatırlattı. 

Siyanür havuzlarından su içen hayvanların 
ölebildiğini anlatan Koca, Avrupa’da ölen kuş 
başına ciddi maddi yaptırımların uygulandığını be-
lirtti.
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Zam Şampiyonu’ Limonda Erken Hasat

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Şahin, olgunlaşmamış 
limonların iyi para ettiği düşüncesiyle hasat edilmeye başlandığını

belirtti.
Üreticiler, yüksek fiyat nedeniyle mayer cinsi erk-
enci limonu zamanından önce kesmeye başladı.

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği (MERTUB) 
Başkanı Ahmet Dursen Şahin, bazı üreticilerin, 
geçen ay yüzde 40,5 ile fiyatı en çok artan ürün 
olan limonun hasadını zamanında önce yapmaya 
başladığını, ancak ürün kalitesinin düşük olduğunu 
bildirdi. 

Şahin, Mersin’de çiftçilerin yeni hasat sezonuna 
hazırlandığını söyledi.

Limonun yaz döneminde raflarda kilogram fiyatının 
7-8 liraya kadar çıkmasının, bazı üreticileri erken 
hasada yönlendirdiğini aktaran Şahin, bu çiftçilerin 
mayer cinsi erkenci ürünü zamanından önce hasat 
ettiğini belirtti.

Mayer cinsinin ağustos ayının sonu ile eylülün ilk 
haftasına kadar kesilmemesi gerektiğini vurgulay-
an Şahin, şöyle konuştu:

“Olgunlaşmamış, suyunu tam tamamlamamış 
limonlar iyi para ettiği düşüncesiyle hasat edilm-
eye başlandı ancak vatandaş yeterince suyunu 
almadığı için bu limonları çok beğenmedi. Erken 
kesimin yarattığı durumdan kaynaklı piyasada 
sıkıntı oluştu. Şu anda yatak limonlar tüketilmeli 
ve eylül ayından itibaren yeni ürünler piyasaya 
sürülmeli. Eylülün ortasına doğu enterdonat cinsi 
limon daha ileriki dönemde de dikenli dediğimiz 
limon piyasaya arz edilmeli.”

Bazı bölgelerde düşük rekolte beklentisi

Şahin, kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle bazı 
bölgelerde düşük rekolte beklediklerini ifade etti.

Rekolte düşüşünün Silifke’de yüzde 40’lara, 
Adana’da ise yüzde 25-30’lara yakın 
gerçekleşeceğini ifade eden Şahin, “Sadece 
limonda değil narenciyenin geneli için böyle bir 
beklenti var. Bu nedenle fiyatlar bu yıl biraz yük-
sek olabilir” dedi.
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YORUM - İNCELEME

Bekir Özer  

İktidar Neyime!..

                                                Bekir Özer

Şu andaki görüntü gösteriyor ki koalisyon ibresi 
halkın kırmızı kartla dışarıda bıraktığı Ampul 
Partisinden yana...
Bu ne onların...
Ne halkın kabahati!..
                                     x
Allah’ı var Kılıçdaroğlu, ‘’Gel başbakan sen 
ol...‘’ dediyse de fayda etmedi, ‘’iktidar neyime, 
oy yağar hilal’ime‘’ der gibi bir tavır sergileyip 
yüzde 60 lık muhalefetin bir bacağını topal 
bıraktı.
                                     x
Eğer bütün mesele Türkiye Partisi olduğunu 
söyleyen ve 80 milletvekili çıkaran Demirtaş’ın 
partisi ise, Fatih Çekirge’nin tabiriyle bu 
partiye‘’cüzzamlı’’ muamelesi yapmak bir 
demokrasi ayıbı ve millete hakarettir...
                                     x 
HDP kimsenin yapmadığını yapıp askerliğini 
yapan ve bizim kadar Türk olan Ermeni, Yahudi, 
Ezidi, Süryani v.s yi TBMM ne göndermedi mi?..
Gönderdi...  
                                     x
Buna rağmen ‘’dediğim dedik çaldığım düdük’’ 
anlamında işaret parmağınızı sallarsanız, 
halkın aklı bir o yana bir bu yana gidip gelir ki, 
yarattığınız boşluğu Ampul Partisi doldurur...
Öyle de gözüküyor.
                                     x
Ha, bütün bunlara rağmen koalisyon zararlımı 
derseniz, olmayabilir...
Durup dururken buda nereden çıktı diye 
şiddetlenirseniz, bir yerden çıktı ki yazıyoruz, 
kafadan sallamıyoruz.
                                      x
İşte Danimarka... 1990 seçimlerinde Sosyal 
Demokratlar yüzde 37 ile birinci parti oldu koa-
lisyon dışında kaldı. Hükümeti yüzde 16 ve yüzde 
15 ile ikinci ve üçüncü partiler kurdu.
                                      x  
İşte İsveç... Liberal Parti yüzde 11.2 oy aldı ve 
azınlık hükümeti kurdu. Daha çok oy alan partiler 
hükümet dışında kalıp nakıs oldular... 

                                      
x 
İşte yine 
İsveç... Bu 
kez 2006 
yılında 
birinci parti 
yüzde 35 oy 
aldı ve koa-
lisyon dışında kaldı. Hükümeti yüzde 26, yüzde 7 
ve yüzde 7 ile diğer üç parti kurdu... 
Başarılı da oldular...
                                      x
Bu ülkeler bizim için iyi bir örnekti ama kırmızı 
çizgi miydi neydi, o araya taş koydu...
Olsun.
                                   x
Eğer ülke bu koalisyonla rahatlamak is-
tiyorsa, seçimde halka söz verilen vaatlerden 
vazgeçilmemeli...
Bunlar:
- Hukukun üstünlüğü
- HSYK nın bağımsızlaştırılması
- Yüzde 10 seçim barajı ve YÖK’ün kaldırılması
- Barış’ın parlamento da sağlanması
- Cumhurbaşkanı’nın anayasal sınırlar içine 
çekilmesi ve elini örtülü ödenekten çekmesi
- Güçlü sosyal devlet ile siyasi ahlak yasasının 
çıkarılması
- Emekliye iki maaş ikramiye ödenmesi
- Asgari ücretin 1500, çiftçi için mazotun 1,5 TL 
olması
- Gençlerin potansiyel suçlu görülmemesi
- Yasakların azalması
- Basın özgürlüğü
- Kesin hesap komisyonunun kurulması
- Çağdaş ve daha özgürlükçü bir anayasa 
çıkarılması
- İş adamı adı altında müteahit geçinen kişilerle 
görüşülmemesi
- Seçimden bir gün önce halkla birlikte yürüyüp, 
halkın malı olan sahil şeridine yapılan kaçak 
binaların yıkılması ve halkın malı olan hiçbir şeye 
dokunulmaması
 -Veeee Yolsuzlukla mücadele...
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ETKİNLİK - DUYURU

TARIM FEDERASYONU GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL’İN 
ULUSLARARASI BASIN YAYIN BİRLİKLERİ FEDERASYONU BŞK. ŞERAFETTİN ŞIVKIN’I ZİYARETİ

BİZDEN HABERLER

ULUSLARARASI BASIN YAYIN BİRLİKLERİ 
FEDERASYONU İLE TARIM FEDERASYONU 

ARASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILDI.

Bundan sonraki süreçte ilgili işbirliğimiz, 
genel bölge ekonomilerine istinaden 

oluşturulacak, sektörel proje ve 
iyileştirme çalışmaları çerçevesinde 

Tarımsal danışmanlık ve yönlendirme 
çalışmalarını kapsayacaktır.
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DUYGU KARAHASANOĞLU

DÜNYA BARIŞI İÇİN ELLER MASAYA 

Ortadoğu’da kan, gözyaşı dinmedikçe, silah üreten 
firmalar  bu üretimden vazgeçmedikçe  dünya 
barışından söz etmek sadece hayal olur. Kıtalarla 
ayrılan dünyamızda farklı milletlerden, farklı ren-
klerden, farklı dinlerden insanlar yaşam sürmek-
tedir. Her kıtanın, her dinin, her milletinde kend-
ine göre yaşam biçimi vardır. Bu yaşam biçimleri 
herkese göre ayrı olduğundan birbirlerini anlamak-
ta zorluk çekilmektedir. 
Bunun içindir ki, dünyada yaşayan herkesin bir 
menfaati vardır. Kimi adamın, kimi silahın, kimi 
altının, kimi demirin, kimi petrolün vb. hepsinin 
ortak paydası “PARA” dır. 
                          Bir çok ülke ateşin raksıyla 
hayatlarını sürdürmektedir. Bu ülkelerde geceyle 
gündüzün pek farkı yoktur. Nedenine gelince; her 
daim patlayan bombalar, bir çok canı sevdiğinden 
ayırmaktadır. Giden canların arkasından sadece 
ağıtlar, yakılıp göz yaşı dökülmektedir. Günün her 
saatinde patlayan bombaların yeri mekanı ne yazık 
ki yok. 
                        Belli süreliğine geldiğimiz 
dünyada neyin hesabı yapılıyor? Bir süreliğine 
kullanacağımız bu topraklarda hangi düzeni kur-
mak istiyoruz? Bugün bizim dediğimiz; mal mülk-
lerimiz yarın bir başkasının malı mülkü olacak. 
Yunus Emre “mal sahibi mülk sahibi, hani bunun 
ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan geri kalan 
sende biraz oyalan.” 
Öyleyse nedir bu doymazlık? Nedir bu aymazlık? 
Dünyayı sana verseler yine yetmez. Çünkü her 
canlı ölümü tadacak. Bugün ya da yarın, zamanı 
geldiğinde bu tecelli edecek. 
                    Mantar gibi artan terör örgütlerinin 
arkasında ki, güçler buna bir son vermelidir. Terör 
örgütlerinin artması belli bir güce hizmet etmekte-
dir. Arttığı bölgelerde niyetleri ülke kurmak değil, 
sadece bulundukları mevcut ülkede kaos  ortamı 
yaratmaktır.  Kaos ortamlarında istediği gibi atını 
koşturabilmektedir. Destek veren güçlerde parasına 
para katıyor. 
                Türkiye son günlerde terör olaylarıyla 
sarsılırken, koalisyon hükümet kurma çalışmaları 
da son aşamaya geldi. 7 Haziran genel seçiminden      

sonra hükümet 
k u r m a 
ç a l ı ş m a l a r ı 
b a ş l a d ı . 
A z ı n l ı k 
h ü k ü m e t , 
k o a l i s y o n 
hükümet ku-
rulsun söylemleri kulislerde dolaşırken, hükümet 
kurma görevi AK Parti genel başkanı Ahmet 
Davutoğlu’na cumhurbaşkanı tarafından verildi. 
İlk görüşme CHP’yle ardından MHP ve HDP’yle 
yapıldı. Daha sonra AK Parti ve CHP hükümeti 
kurmak için görüşmelere başladı. Her iki partide 
çekincelerini ve isteklerini ortaya koydu. Şartlar 
okundu, istekler söylendi.  Ortaya çıkacak olan 
tabloyu hep birlikte göreceğiz.
Hükümet kurulsa da, kurulmasa da erken seçim 
kapıda görünüyor. Bazı kesimler erken seçimin bu 
ülkeye daha hayırlı olacağını söylerken bazı kes-
imde erken seçim yapılırsa, 07 Haziran genel seçim-
den pek farklı bir tablonun ortaya çıkmayacağı 
görüşünde. 
                   Dünya barışı için tüm ülkeler kendi 
menfaatlerini bir kenara koyup, terörü kökünden 
bitirmek için ellerini masaya koymalıdır.

07.08.2015                                DUYGU 
KARAHASANOĞLU
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Trabzon-Maçka Kaymakamı Deniz Pişkin 
görevine başladı. Maçka Haber gazete 
çalışanları, Deniz Pişkin’i makamında zi-
yaret etti

                      Maçka Kaymakamı Deniz 
Pişkin görevine başladı. Kaymakam Den-
iz Pişkin’i Maçka Haber Gazetesi İmtiyaz 
sahibi Duygu Karahasanoğlu, Yazı İşleri 
Müdürü Fatma Karahasanoğlu, makamında ziyaret ederek hoş geldin dedi.
Kaymakam Deniz Pişkin, Ardahan vali yardımcısı görevindeyken, Maçka’ya atanmıştı. Kaymakam 
Pişkin’e Maçka Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Duygu Karahasanoğlu, ilçenin en büyük sorunu olan 
trafik sorunundan söz etti. Bu konuda fikir alış verişinde bulunuldu.
                       Sıcak ve samimi ortamda geçen sohbette, kaymakamlık bahar futbol turnuvasından söz 
edildi. Bu yıl ki kupanın sahibi KYK Şükrü Karadeniz Öğrenci Yurdu oldu. KYK Şükrü Karadeniz 
Öğrenci yurdunda özel güvenlik olarak çalışan Yılmaz Kaya, kupayı hak ederek kazandıklarını söyl-
edi. Kaymakam Pişkin, yapılan kaymakamlık futbol turnuvasında verilmeyen kaymakamlık kupasını  
törenle vereceğini söyledi. 

Kaymakam Pişkin’e hoş geldin ziyareti
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Trabzon- Maçka Belediyesi tarafından düzen-
lenen Çataltepe Şehitlerini Anma Programı 
gerçekleştirildi

Maçka Belediyesi tarafından düzenlenen Çataltepe 
Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi.
Yoğun katılımın yaşandığı programa;  Maçka Gar-
nizon Komutanı Üsteğmen Seyfettin Güler,Maçka 
Belediye Başkanı Ecz. Koray Koçhan, AK Parti 
Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur, Belediye mec-
lis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Düzenlenen programda konuşan Başkan Koçhan, 
“Bu şehitlerin her biri Anadolu’nun farklı 
şehirlerinden gelerek bu topraklarda düşmana karşı 
bir bütün olmuşlar ve Anadolu’nun bütünlüğünü 
savunmuştur. Bir birliktelik örneği gösterilerek 
bağımsızlık ateşinin sönmemesini sağlamışlardır. 
Biz şehitlerimize her zaman minnettarız. Onları her 
zaman rahmet ve dualar ile anacağız. Üzerimize ne 
görev düşüyorsa ben seve seve bu görevi yapmaya 
hazırım. Özellikle bir daha ki yıl burayı daha iyi 
hale getireceğiz” dedi. Trabzon Büyükşehir Bel-
ediyesi Mehteran takımının gösterisinin ardından 
şehitlerimiz için Kuran tilaveti okundu. 

Çataltepe Şehitleri Anıldı

HABER - YORUM - İNCELEME
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Görev süresi dolan İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Meşhud Nohasi, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na veda ziyaretinde bulundu 

                  Başkonsolos Nohasi’yi makamında kabul eden Başkan Gümrükçüoğlu, Nohasi’nin görev süresi 
boyunca Trabzon ile İran kentleri arasında ciddi işbirlikleri düzenlendiğini hatırlatırken, “Trabzon’umuzda 
Tebriz tanıtım günleri düzenledik, bunun akabinde Tebriz’de Türk kültür günleri gerçekleştirildi. İran’da 
İpekyolu işadamları zirvesine imza atıldı. Tüm bu faaliyetlerde Sayın Başkonsolosun çok olumlu katkı 
ve çabalarına şahit olduk. Kendilerine Trabzon adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. 
Trabzon’a veda etmenin kendisi için zor olduğunu ifade eden Nohasi ise, “Trabzon’a çok alıştım. Burayı 
özleyeceğim. Burada sizlerden çok güzel bir misafirperverlik gördüm. Her şey için teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Başkonsolos Nohasi, Gümrükçüoğlu’na 
veda ziyaretinde bulundu 

HABER - YORUM - İNCELEME
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TAM BİR MACERA VE DOĞA ÜLKESİ:

VENAZUELA

DÜNYA MUTFAĞI: VENAZUELA

Angel Falls, Venezuela

 1000 km. uzunluğundaki kıyı şeridinden 
bol çeşitli balık ve deniz ürünleri elde edilen 
Venezuela’da, balık ve deniz ürünleri çok değişik 
şekillerde pişirilir. Özellikle çok güzel balık 
çorbaları yapılır.
Venezuela halkı çok fazla pirinç ve siyah kuru fasu-
lye tüketir. Özellikle kırsal kesimin beslenmesinde 
pirinç ve fasulye çok önemli bir yer tutar.
Venezuela’da bol yetişen tropikal meyveler yemek-
lerde çok sık kullanılır. Özellikle kızartarak yedik-
leri muz ve ananas genelde temel yemeğin yanında 
servis yapılan bir yan yemektir. Venezuelalılar 
muz yapraklarını da yemek pişirmekte kullanırlar. 

Su geçirmeme özelliği olan bu yaprakların içine 

mısır ununu su ile hamur yaparak incecik sürerler 
ve üstüne et, balık veya tavuk eti koyarak yaprağı 
sararlar. Daha sonra kaynayan suda pişirdikleri 
bu yemek özellikle Noel zamanında yenilen giriş 
yemeğidir. Bazı yörelerde yaprağı yumurta ve no-
hutla doldurup sararlar. Venezuela’da patates çok 
tüketilir. Tatlı patates gibi patatesin değişik türler-
inin de yetiştiği Venezuela’da halk patatesle çok 
değişik ve lezzetli yemekler yapar. Venezuelalılar 
çok miktarda mısır da tüketirler ve mısır unu ile 
değişik bir ekmek yaparlar. İçine tuzsuz bir nevi 
lor peyniri koydukları bu ekmeğe “Arepa” derler. 
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Bir Güney Amerika Ülkesi olan Venezuela’nın mutfağı genelde et, balık 
ve pirince dayanır. Venezuela Mutfağı’nın en vazgeçilmez besin maddesi 

ise küçük siyah kuru fasulyedir.

Venezuelalılar çok miktarda 
mısır da tüketirler ve mısır unu 
ile değişik bir ekmek yaparlar. 
İçine tuzsuz bir nevi lor peyniri 
koydukları bu ekmeğe “Arepa” 

derler.

DÜNYA MUTFAĞI: VENAZUELA

Taze olarak yapıp tükettikleri Arepa’yı sabah 
kahvaltıda yedikleri gibi, öğleyin de ortasından 
ikiye bölüp, arasına et, tavuk veya balık koyarak 
yerler.
Venezuela Mutfağı İspanyol, İtalyan ve Fransız 
Mutfaklarından çok etkilenmiştir.
Venezuelalılar genellikle sabah kahvaltısında hafif 
yerler. Kahvaltı, ekmek, tereyağı ve reçelden iba-
rettir. Tabii yanında ünlü kahvelerini içerler.

Eskiden en önemli öğün olan öğle yemeği, kadının 
çalışma hayatına girmesi ile değişmiş ve bir sand-
viç veya hafif bir yemekle geçiştirilen bir öğün ha-
line gelmiştir.
Günümüzde akşam yemeği Venezuelalıların en 
önemli öğünüdür. Venezuelalılar bu öğünde 3 çeşit 
yerler, çorba, ana yemek ve tatlı. Ana yemek genel-
likle, et, sebze ve pirinçten oluşur.
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YORUM - İNCELEME

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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YORUM - İNCELEME

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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KAPAK: YILIN İŞ ADAMI : ALPER TUNGA KILIÇ

 “ATIN, GÜVENDE KALIN. BONEX…”
 

“YANGIN SÖNDÜRMEDE DEVRİM NİTELİĞİNDE YENİLİK. BONEX…”

  “YANGIN DÜŞMANI GENÇ GİRİŞİMCİ”

“JAPON HARİKASI ÜRÜN TAM BİR YANGIN DÜŞMANI”
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KAPAK: YILIN İŞ ADAMI : ALPER TUNGA KILIÇ
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TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SORUNU VE AVRUPA 
İSTİHDAM STRATEJİSİ

Global Bakış: İSTİHDAM

İşsizlik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerde karşılaşılan önemli problemlerden
birisi olmaya devam etmektedir. Türkiye uzun 
zamandır yüksek oranlı işsizlik ile mücadele etme-
ktedir.
Resmi rakamlar 2002 yılından beri işsizlik oranının 
%10 civarında olduğunu göstermekle
birlikte gerçek işsizlik oranının resmi rakamların 
çok üstünde olduğu görüşü genel kabul görmek-
tedir.

Son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan olum-
lu büyüme rakamlarına rağmen işsizlik
oranının yüksekliğini sürdürmesi istikrar 
programının başarısını olumsuz etkilemektedir. 

2002
yılından beri Türkiye ekonomisinde sağlanan yük-
sek büyüme rakamlarına rağmen işsizlik oranını
azaltacak yeni iş imkanlarının yaratılamadığı 
da kabul edilmektedir. “İstihdamsız büyüme” 
Türkiye’de
uygulanan istikrar programının önemli bir çıkmazı 
olmaya devam etmektedir.
Bu çalışma Türkiye’deki işsizlik problemini ve 
çözümünü AB bünyesinde uygulanan Avrupa
İstihdam Stratejisi kapsamında incelemekte ve 
Türkiye’nin istihdamı artırmaya yönelik ne tür
politikalar uygulayabileceğini araştırmaktadır.

İşsizlik ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarına 
göre farklılık gösterse de çoğu ülkenin en büyük 
sorunlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Türki-
ye de yıllar itibariyle hemen hemen her dönem 
görülen yüksek işsizlik oranlarıyla mücadele etmek 
zorunda kalan bir ülkedir. Hızlı nüfus artışı, eğitim 
politikasındaki sorunlar, yatırım yetersizliği, siyasi 
ve ekonomik istikrarsızlık gibi nedenler bu soru-
nun daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. Son 
yıllardaki ekonomik büyümeye paralel oluşan bek-
lentinin aksine işsizlik oranı artmaya devam etme-
ktedir. Ülkemizde istikrarsız dalgalanmalara ba
ğlı büyüme kalıcı bir işgücü
istihdamı yaratmaya engel oluşturmaktadır. 

Türkiye’de mevcut işsizlik sorunun ne durumda 
olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılan bu 
çalışmada, ilk olarak Türkiye’deki işsizlik so-
runu genel hatlarıyla değerlendirilmiş, daha sonra 
kısaca son zamanlarda işsizlik sorunu üzerinde 
yoğun tartışma alanlarından birini oluşturan artan 
büyümeye karşılık artan işsizlik olgusu üzerinde 
durulmuştur. Çalışmanın ikinci kısmında işsizlik 
gelişmiş ekonomiler açısından incelenmiş, bu so-
runla mücadele etmek üzere uygulanan program-
lar çerçevesinde Türkiye’nin AB üyelik süreci 
gözönünde
bulundurularak Avrupa İstihdam Stratejisi üzerinde 
durulmuştur. 
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Global Bakış: İSTİHDAM
Çalışmanın son kısmında Türkiye’nin istih-
dam politikasını ve kurumlarını Avrupa İstihdam 
Stratejisine uyumlaştırmak için yaptıklarına yer 
verilmiştir. 
I. TÜRKİYE’DE İŞ SİZLİK SORUNU
İşsizlik Türkiye’nin her dönem karşı karşıya kaldı
ğı ancak son yıllarda gündemi oldukça meşgul eden 
en önemli sorunlardan biridir. Mevcut işsizlik so-
runu giderilmeden işgücü piyasasına gün geçtikçe 
yeni işsizlerin katılması bu sorunun daha uzun 
süre devam edeceğinin bir göstergesidir. Ekono-
minin yeterince güçlü olmadığı ülkemizde istih-
dam ve işsizlik sorununun önemini ve özelliklerini 
belirleyen başlıca nedenler arasında, hızlı nüfus 
artışını, iç ve dış göçleri, yetersiz geliri, teknolojik 
gelişmeleri, bölgelerarası gelişme farklılıklarını,
yatırım politikalarındaki olumsuzlukları ve eğitim 
politikasındaki sorunları sıralamak mümkündür 
(Gediz ve Yalçınkaya, 2000:180).
Bunların yanında istikrara kavuşamayan 
kentleşme, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, 
kamu ve özel sektörde yatırım yetersizliği, işgücü 
niteliğinin sanayinin ihtiyaçlarına cevap vereme-
mesi, işgücünün vasıf seviyesi, faiz ve dış ticaret 
hadleri, hızlı teknolojik değişmeler ve artan reka-
bet ortamında nitelikli işgücü gerekliliği, kapasite 
kullanım oranlarındaki yetersizlik, girişimcilere 
sağlanması gereken eğitim, kredi ve örgütlenme 
yetersizlikleri gibi çok sayıda faktör ülkemizde 
işsizliğin boyutunu artırmakta ve işsizlik sorununu 
karmaşıklaştırmaktadır
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Global Bakış: İSTİHDAM
Türkiye’de 1990 yılından itibaren gerçekleşen 
işsizlik oranları Grafik 1’de gösterilmiştir. 1990 
yılında %8 olan işsizlik oranı yıllar itibariyle 
dalgalı bir seyir izlemiş, 1995 yılında %7,6; 2000 
yılında %6,5; 2005 yılında ise %10,3 olmuştur. 
Grafik 1 incelendiğinde işsizlik oranının 2001 
yılında %6,5’ten %8,4’e çıkarak yükselme eğilimi 
içerisine girdiği görülmektedir. 2002 yılında 
%10,3 olan işsizlik oranı aynı yıl Şubat ayında 
yaşanan ekonomik krizle birlikte 2003 yılında 
%10,5 ile en yüksek orana ulaşmıştır. 2006 yılında 
bu oran 4 yıl sonra ilk kez %10’un altına düşerek 
%9,9 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki mevcut 
işsizliğin nedenlerine genel olarak bakıldığında 
daha çok yapısal ve konjonktürel nedenlerin et-
kin olduğu görülmektedir. Özellikle son dönemde 
ardı ardına yaşanan krizler ve ekonomideki belir-
sizlikler işsizliğin artmasında etkili olmuştur. 2001 
krizi özellikle bankacılık sektörünü vurduğundan 
çok sayıda beyaz yakalının, dolayısıyla eğitimli 

kişilerin işsiz kalmasına neden olmuştur (Ataman, 
2006:96-97). 2005 yılı itibariyle eğitim durumuna 
göre işsizlerin durumu Grafik 2’de gösterilmiştir. 
Grafik 2’de görüldü ğü üzere toplam işsizler 
içinde eğitimli olanların oranı bir hayli yüksektir. 
Toplam %10,3 olan işsizlik oranının %10,2’sini 
yüksekokul ve fakülte mezunları, %13,6’sını lise 
ve dengi meslek okulu mezunları oluşturmaktadır. 
Okur-yazar olmayanların
oranı %4,5, lise altı e
ğitimlilerin oranı ise %9,6’dır.
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Global Bakış: İSTİHDAM
II. İŞSİZLİK-BÜYÜME KARŞILAŞTIRMASI

Büyüme genel olarak bir ekonominin üretim kapasi-
tesindeki artışı ifade etmektedir. Büyüme ile birlikte 
istihdam kapasitesinin artırılabileceği düşüncesi 
literatürdeki genel kanıyı oluşturmaktadır. Bu-
nunla birlikte büyüme–işsizlik ilişkisi büyümenin 
niteliğine bağlı olarak değişmektedir. Öyle ki, 
büyümenin nasıl oluştuğu, iç pazara mı dış pazara 
mı dayalı olduğu, emek yoğun-sermayeyoğun bir 
büyüme mi olduğu, hangi sektörlerde ortaya çıktı
ğı gibi faktörler builişkiyi biçimlendirmektedir 
(Yılmaz, 2005:64-65).
İşsizliğin çok yüksek olduğu Türkiye’de is-
tihdam yaratılamamakta, son dönemde 
gerçekleşen ekonomik büyümeye rağmen işsizlik 
azalmamaktadır.Türkiye, 2000’li yıllardan itibaren 
özellikle 2001 krizinin beraberinde getirdiği
ekonomik sorunlarla birlikte ekonomik anlamda 
oldukça zor günler geçirmektedir. 2002 yılından 
itibaren başlayan ekonomik büyümeyle birlikte en-
flasyon tek haneli rakamlara düşmüş, ekonomi reel 
olarak yüksek bir büyüme hızına ulaş- mış, YTL 
değer kazanmış, ihracat artmış, kamu borçlanması 
giderek azalmış, merkez bankasının rezervleri 
artmış, reel faizler düşmüştür. Ancak, bütün bu
olumlu gelişmelerden işgücü piyasası pay 
alamamış, işsizlik önemli bir sorun haline gelmiştir 
(Ataman, 2006:94).
1990-2005 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen 
büyüme ve işsizlik oranları Grafik 5’te 
gösterilmiştir. 1990 yılında %8 olan işsizlik oranı, 
2005 yılında %10,3’tür. İşsizlik oranı geçen 15 
yıl boyunca bu oranlar arasında gidip gelmiştir. 
Ancak büyüme oranına bakıldı ğında yıllara göre 
önemli değişmelerin olduğu görülmektedir. 1990 
yılında %9,4 olan büyüme oranı, 1994 yılında 
%-6,1’e gerilemiş, 1995 yılında %8 olmuş, 1999 
yılında yine %-6,1’e gerilemiş, 2000 yılında 
%6,3’e çıkmış, 2001 yılında %-9,5’e düşmüştür. 
Bu yıldan sonra çok büyük bir dalgalanma göster-
meyen büyüme oranı 2005 yılında %7,6 olmuş- 
tur.

HABER: HASAN AKMAN
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Dış Ticaret: 

1960 ve 1970’li y llarda, Türkiye ekonomisinde 
sanayileme politikalar n n temelini, ithal
ikameci sanayileme politikalar  olutururken, 
1980’li y llardan itibaren ise, d a aç k sanayileme
politikalar  uygulanm t r. 1980 sonras  dönemde, 
Türkiye ekonomisi, ihracata yönelik sanayileme
stratejisini izlerken, d  ticaret serbestletirilirken 
ekonomi politikas nda baz  önemli yap sal
dönüümler balam t r. Ancak, ekonomide yaanan; 
kronik yüksek enflasyon, imalat sanayindeki
yat r m eksikli-i, özellikle rekabet ortam n  
gelitirecek de-iikliklerin gerçekletirilmesinin 
yaratt - 
verimlilik düzeyindeki yava gelime, kamu finans-
man dengesindeki bozulma sonucu mali
piyasalar n bask  alt nda kalmas  ve reel faizlerin 
yükselmesi gibi makro ekonomi temelli yap sal
sorunlar, de-iim sürecini geciktirmitir. Artan iç ve 
d  borçlar, ihracat n ithalata ba- ml l - n n
yüksek oranlara ulamas , a r  de-erlenen Türk 
Liras , ithal girdi ba- ml l - , ikiz (hatta üçüz)
aç klar, yüksek faiz oranlar , imalat sanayindeki 
yat r m eksikli-i son y llarda kar la lan bal ca
yap sal sorunlard r.
Türkiye ekonomisinde, son y llarda ithalattaki art , 

ihracattaki art  n üzerinde
gerçeklemektedir. Buna ba-l  olarak da, cari ilem-
ler aç -  sürekli olarak büyümektedir. Son
y llarda, TL’nin a r  de-erlenmesine ba-l  olarak, 
ihracata dönük sanayi, ihracat  sürdürebilmek
amac yla, ithal girdi kullanma yolunu seçmektedir. 
Türkiye’nin ihracat  içerisinde en önemli paya
sahip olan sanayi mal  ihracat , ithalatta önemli 
paya sahip ara mal  ithalat n n yap labilirli-ine 
ba-l 
bulunmaktad r. Buna ba-l  olarak Türkiye ekono-
misinde, ihracat için yap lan üretimde ithal girdi
pay  %66.5’e ulam t r. Dolay s yla, günümüzde 
%70 düzeyini amaya balayan ihracat n ithalata
ba- ml l - , önemli bir sorun olmaya devam etmek-
tedir. 6hracata dayal  sanayileme stratejisinin
baar s , sermaye ve ara mal  üreten endüstrilerin 
gelitirilmesine ba-l d r. Bu geliim
sa-lanamazsa, Türkiye’de d  ticaret aç - na ilikin 
sorun büyüyerek devam edecektir. Bunu
önlemek ve yap sal süreci tersine çevirmek için, 
ara mal  ve sermaye mal  üretebilecek
endüstrilerin geliimine yönelik politikalar n uygu-
lanmas  gereklidir. 

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET POLİTİKALARI
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Dış Ticaret: 
Türkiye ekonomisinin, d a kapal  ekonomilerin 
bütün özelliklerini gösterdi-i 1980
y l ndan önce, özellikle 1960’l  ve 1970’li y llarda 
büyüme ve sanayileme politikalar n n
temelini, ithal ikameci sanayileme stratejisi olutur-
mutur. 1980’li y llardan sonra ise,
Türkiye ekonomisinde, d a aç k sanayileme strate-
jisi izlenmeye balam t r.
Türkiye, 1980 sonras  dönemde d a aç k bir piyasa 
ekonomisi olman n koullar n 
gelitirmi ve uygulam t r. Bu dönemde d  ticaret 
serbestletirilmi, ihracata yönelik
sanayileme stratejisi benimsenmi, mali piyasalar n 
yeniden yap land r lmas  ve
gelitirilmesi yönünde önemli ad mlar at lm t r. 
1989 y l nda uluslararas  sermaye
hareketleri tamamen serbest b rak lm , kamu kes-
iminin yeniden yap land r lmas 
çerçevesinde özelletirme giriimleri h zland r lm t r. 
Bütün bu yap sal de-iimlerin
istikrarl  bir politik ortamda yap lmamas  de-iim 
sürecini geciktirmi, bu dönemde
makroekonomik sorunlar n yan nda çeitli yap sal 
sorunlar n da ortaya ç kmas na neden
olmutur. Bu sorunlar n en önemlileri; kronik yük-
sek enflasyon, imalat sanayindeki
yat r m eksikli-i, özellikle rekabet ortam n  
gelitirecek de-iikliklerin gerçekletirilmesinin
yaratt -  verimlilik düzeyindeki yava gelime, kamu 
finansman dengesindeki bozulma
sonucu mali piyasalar n bask  alt nda kalmas  ve 
reel faizlerin yükselmesidir.
1989 y l ndan itibaren ekonomide, k sa vadeli ser-
maye giriiyle desteklenen
tüketime dayanan bir büyüme sa-lan rken, kamu 
kesimi finansman dengesindeki
bozulma, büyümenin sürdürülebilir olmas n  güçle-
tirmitir. Son y llarda kamu aç klar 
finansman  için genellikle iç borçlanmaya gidilm-
esi, kaynak sorunu yaayan ve yeterince
derinleemeyen mali piyasalarda istikrars zl -  
körüklemi ve reel faizleri artt rm t r.
Yüksek reel faiz oranlar  kamunun faiz harcamalar n  
önemli ölçüde artt rarak kamu
finansman  üzerinde önemli bir yük oluturmu ve 
makro ekonomik dengesizlikleri
besleyen bir faktör olmutur. Bu dönemde, yüksek 
kronik enflasyonun da bu sürece
önemli ölçüde katk da bulundu-u ve ekonominin 
büyüme potansiyelini geriye çekti-i
düünülmektedir. 
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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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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.



38 ULUSLARARASI  BASIN  YAYIN  BİRLİĞİ  DERGİSİ

YORUM - İNCELEME KAMER DURDU

 Son dönemde iyice artan terör olaylarına 
karşı Antalya’daki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
lar da, terörü telin mitingi düzenliyor. Yürüyüş, 30 
Ağustos Pazar günü yapılacak.
Artan teröre karşı Antalya’dan da tepkiler giderek 
artıyor. TÜRK-İŞ Antalya İl Temsilciliğinde bir 
araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları, ‘Teröre 
Karşı Birlik Yürüyüşü’ deklarasyonunu imzala-
yarak, kamuoyuna duyurdular. 
Teröre karşı birlik yürüyüşünü organize eden 
kuruluşlar adına imza koyan TÜRK-İŞ Konfedera-
syonu Antalya İl Temsilcisi ve TES-İŞ Sendikası 
Antalya Şube Başkanı Hacı Mevlüt Ünal, Ana-
dolu Hemşeri Dernekleri Platformu ve Antalya 
Ispartalılar Derneği Başkanı Gazeteci Deniz 
Akgün, Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Du-
man, Türk Kamu-Sen İl Temsilcisi Bünyamin Seç-
men, Birleşik Kamu-İş Temsilcisi Mehmet Balık, 
Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı 
Dr. Cengiz Nizam, Alevi Bektaşi Eğitim ve Kültür 
Derneği Şah-ı Merdan Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Akdeniz Üniversitesi öğretim Görevlisi Şükrü 

Yıldız ile Muhtarlar Derneği Temsilcisi Mustafa 
Balkıç, yaptıkları ortak açıklamada, terörizmi 
şiddetle kınadıklarını belirterek, teröre karşı birlik 
ve beraberlik yürüyüşüne tüm Antalyalıları bekl-
ediklerini ifade ettiler.
Yalnızca Türk Bayraklarıyla yapılacak olan terörü 
telin mitingi ve yürüyüşü, 30 Ağustos Pazar günü 
saat 17 de Aydın Kanza Parkı’nda başlayacak ve 
Güllük-Anafartalar-Konya altı Caddesi üzerinden 
Şehitlik anıtına kadar sürecek. Miting, anıta çe-
lenk konulması, saygı duruşu ile İstiklal Marşının 
okunması ve teröre lanet konuşması ile son bula-
cak.  
 

Teröre karşı birlik yürüyüşü
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CENGİZ ŞEN YORUM - İNCELEME

MAZLUMLARIN UMUDU 
“MAZLUMDER”

    İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma 
Derneği, 1991 tarihinde kuruldu. Devletten, siyasi 
parti ve guruplardan bağımsız çalışan bir insan hakları 
örgütü  olan MAZLUMDER, insan haklarını hiçbir 
ayrım gözetmeksizin tüm insanlar için çifte standartsız 
bir temelde savunmaya kararlı bir gurup insanın ortak 
girişimi olarak doğdu. MAZLUMDER, Türkiye içinde 
ve dışında insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve 
geliştirilmesi, her türlü insan hakları ihlallerinin son 
bulması için çalışmaktadır.  Bu oluşum her türlü zul-
mün kaldırılması ve yeryüzünde tüm haksızlıkların son 
bulması için çalışmayı, insan olarak var olmanın ve in-
sanca yaşamanın bir gereği olarak kabul etmektedir.

MAZLUMDER HAKKARİ’DE 4 YAŞINDA
MAZLUMDER Hakkari’de ise 2011  yılında kuruldu. 
Cengiz Şen’in başkanlığını üstlendiği bu derneğin kırk 
üyesi mevcuttur. Şen, yönetim kurulu üyesi arkadaşları  
Av Zeydin Kaya, Mimar ve işadamı Cemal Erip, 
Eğitmen ve Yazar Yaşar Kaplan ve Sosyolog Gazi Ka-
raduman ile kameraların karşısına geçti.

POLİS-ASKER-VATANDAŞ, HERKES İÇİN VAR
MAZLUMDER Diyarbakır Şubesi Erzurum-Urfa ve 
Lice yolunda kaçırılan asker ve polisler için de PKK’ye 
çağrıda bulunmuş, rehin alınan memurların ailelerine 
teslim edilmesi konusunda duyarlı davranmıştır. MAZ-
LUMDER adı üstünde mazlumun, mağdurun yanında 
olarak insan hakları ve mazlumlar için dayanışma 
konusunda üzerine düşeni başarıyla yapmaktadır.

PKK’YE ACİL ÇAĞRI
10 Ağustos günü Çukurca yolunda PKK’liler tarafından 
Üzümlü sınır kapısına giderken alıkonulan Güm-
rük memurları için çağrı amaçlı basın açıklaması ya-
pan MAZLUMDER, yine hassasiyetini bir kez daha 
kanıtlayarak takdir topladı. 

BU İLK DEĞİL
MAZLUMDER Hakkari Şubesi daha önce de PKK’nin 
rehin aldığı bazı köy korucuları ve dönemin Ak Parti 
il başkanı için çağrıda bulunarak ve o kişileri alıp ai-
lelerine teslim ederek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 
ŞEN’DEN ÖNEMLİ MESAJLAR

Dokuz devlet memuru için harekete geçen Mazlum-
der yöneticileri kameralar karşısına geçerek PKK’ye 
çağrıda bulundu. Başkan Cengiz Şen şunları söyledi; 
“Batman’dan ve Hakkari’den alıkonulan memurların 
aileleri derneğimize başvurarak bizden yardım talep 
etmişlerdir. İki yıldır Devlet ve PKK arasında sürdürülen 
barış görüşmeleri neticesinde çatışmasızlığın hakim 
olduğu ve insanların daha huzurlu bir ortam olmuştur.

Oluşan bu huzur ikliminden taraflar tekrar şiddet 
sarmalına dönerek hiç tasvip etmediğimiz süreç öncesi 
savaş ortamına geri dönmüştür. Tekrar ölümlerin olduğu 
bir sürece dönemin kimseye fayda sağlamayacağına 
inanıyoruz. Çatışmalı sürece geri dönülmesi başta yaşam 
hakkı olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğün ih-
lal edildiği bir ortama neden olmaktadır.”

SİLAHLI EYLEM SON BULMALIDIR
 PKK’nin silahlı eylemlere son vermesi ve Devletin de 
bu ateşkese eş zamanlı biçimde olumlu cevap vermesi 
gerektiğini belirten Cengiz Şen sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Askeri ve adli tüm operasyonlar son bulmalıdır. Savaş 
ortamının yerini barış ve müzakerelere bırakabilmesi 
için PKK lideri Abdullah Öcalan’ın müzakere edebi-
lecek koşullara kavuşturulmasının acil ve hayati bir 
gereklilik olduğunu belirtiyoruz”…

SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ
Kendisine yönelttiğimiz sorulara yanıt veren Şen, söz-
lerine şöyle son verdi; MAZLUMDER Hakkari Şubesi 
olarak kısa bir süre önce alıkonulan Gümrük memurları 
ve alıkonulan başka kişilerin, kişi hürriyetinden yok-
sun bırakılma hallerinin ortadan kaldırarak serbest 
bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz. Yine şube yetki-
lileri olarak PKK ve devlet tarafından gerekli şartların 
oluşturulmasını ve bu halde alıkonulan kişilerin serbest 
bırakılması için her türlü insiyatifi ve sorumluluğu al-
maya hazır olduğumuzu ilgililere ve kamuoyuna bildir-
iyoruz”…
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AKP erken seçimi niye istedi?
4 ayda 10 puan düşüşe neden olan “kaçak seçmenin” refleksi nasıl değişir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyona neden soğuktu?
Teröre karşı askerin taviz vermez tutumu milliyetçi oyları AKP’ye geri getirir mi?
Hatta bu terör eylemleri HDP’yi barajın altına atar mı?
Siyasetin siyaset gibi yapıldığı ülkelerde halka bu soruları sorsanız “Dalga mı geçiyorsunuz?” yanıtını 
alırdınız. Aslında 7 Haziran’ın ardından Kasım’da yapılması planlanan “Acil seçim” için Türkiye’de 
de ilginç şeyler konuşulabilir. 13 yıl boyunca AKP’den ancak vazgeçenleri AKP’ye geri döndürmeye 
kalksanız bir 13 yıla daha ihtiyacınız olurdu.
Gel gelelim makarna ve kömür bu ülkenin gerçekleri arasında çok keskin bir yer elde etmiş durumda. 
Hayatı boyunca ekonomik krizle boğuşmuş, kendi ekonomisini düzelttiği gün ülke ekonomisinin kötü 
gidişiyle boğulmuş, uzun vadede dahi cüzdanında bir gelişme görülemeyecek en az 50 milyon insandan 
bahsediyoruz. Hal böyle olunca 1,5 TL’lik makarna da 5 TL’lik bir torba kömür de çok şey ifade ede-
biliyor insanlar için.
Peki bunun erken seçimde AKP’nin tek başına iktidar olması planlarıyla ne ilgisi olabilir?
CHP’nin asgari ücret ve emekli maaşını bin 500 TL civarına çekme çalışmasının halk nezdinde nasıl 
karşılık bulduğunu, önemsendiğini hatta diğer partilerin bu projeyi nasıl kopyaladığını çok iyi biliyor-
sunuz...
Bence seçimin tam merkezindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da planları arasında bu yer 
alıyor.
AKP’nin olası bir erken seçimde, bir önceki seçimde sunmadığı tek şey olan emekliye ve asgari ücrete 
zam projesini devreye almasını bekliyorum.
7 Haziran seçimleri çok iyi göstermiştir ki; 13 yıldır verdiği oyunu bu dönemde vermeme kararı alanların 
karşısına 3. köprüyle çıkabilirsiniz, yeni havaalanları, yeni yollar, barajlar, yeni şehirlerle de çıkabilirsiniz. 
Ama 10 yılda tamamlanacak bu projeleriniz, yarın cebe girecek maaş kadar çalmaz kalbi.
Burası Türkiye...
Ve AKP bunu çok iyi biliyor.
Tez atıyor kalbimiz. Yarın ülkemizin ne olacağından çok bugün evdeki sabilerin açlıktan guruldayan 
karnı yakıyor içimizi.

AKP tek başına iktidarın formülünü buldu



41ULUSLARARASI  BASIN  YAYIN  BİRLİĞİ  DERGİSİ



42 ULUSLARARASI  BASIN  YAYIN  BİRLİĞİ  DERGİSİ

Modern Şehirlerimiz: İZMİR

TARİHİN EN GÜZEL ŞEHRİ
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İZMİR
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İZMİR TARİHİ
Günümüzde İzmir olarak kullandığımız isim, 
Smyrna kelimesinin dönüşmüş biçimidir. Smyrna
kelimesinin daha erken biçimlerinin Smira, Lesmi-
ra, Zmirra, İsmira, Samorna veya Smurna olduğu 
da
iddia edilmektedir. Smyrna kelimesinin 
kullanılmasında, kentin kurulduğu yerin yakınında 
bir kutsal
alanın bulunmasının etkili olduğu sanılmaktadır. Bu 
kutsal alanın, Halkapınar kaynağı ve bu kaynağın
oluşturduğu gölcük olduğu iddia edilmektedir. 
Smyrna / İzmir adının, Ana Tanrıça Kaynağı / 
Gölcüğü
veya en azından Ana Tanrıça / 
Kutsal Ana anlamlarıyla ilgili 
olduğu düşünülmektedir. 
Sözcük büyük
olasılıkla Hitit 
kökenlidir. İzmir’in 
kuruluş tarihi ve 
yeri konusunda 
bilgiler tartışmalı 
olmakla birlikte,
bugün Bayraklı 
semtinde yer alan 
ve Tepekule olarak 
tanınan ören yer-
inin, eski İzmir’in 
kuruluş yeri
olduğu kabul görmekte-
dir. Eski İzmir’in kuruluş 
tarihi ve kurucularının kim 
olduğu hakkındaki
bilgilerimiz bir kaç kategoride 
toplanabilir. Bu söylencelerden birisi, 
İzmir’in ilk kurucularının
Amazonlar olduğuna ilişkindir. Bir diğeri ise, ef-
sanevi Frigya kralı Tantalos’un ismi etrafında 
gelişir.
Söylencelerdeki bir başka anlatıda ise, kentin 
kurucularının Lelegler olduğu dile getirilmektedir.
Bayraklı’da yapılan kazılarda elde edilen buluntu-
lar, İzmir’in kuruluşunun İ.Ö. 3000 yıllarına kadar
indiğini açıklamakta; yapılan araştırmalar, 
İzmir’in bir Aiol kenti olduğunu göstermektedir. 
Bir dönem
Hitit İmparatorluğu’nun nüfuz alanı içine girse de 

(İ.Ö. 2000-1200), Aiol kenti olma özelliğinin
İonialıların kenti ele geçirmelerine kadar 
sürdürdüğü bilinmektedir. İ.Ö. 800 dolaylarında 
ticari
faaliyetlerini İzmir Körfezi’nin son noktasına kadar 
yaymak isteyen İonialılar sınırlarındaki bu Aiol
kentini ele geçirdiler. Deniz ötesi kolonileri 
aracılığıyla iyi işleyen bir ticaret ağına sahip olan
İonialıların İzmir’i ele geçirmeleri, kentin tarihinde 
hızlı bir dönüşüme neden oldu. Kent, ticaret
aracılığıyla kısa sürede zenginleşti ve gelişti. Kentin 
zenginliği komşu Lydialıları harekete geçirdi ve

İzmirlilerle savaşa girdiler. İÖ. 610-
600 yıllarında Lydia orduları, 

kenti ele geçirmeyi başardı. 
Lydialılar

daha sonra kenti yıkıp 
tahrip ettiler. Ancak 

İzmirliler kentlerini 
yeniden kurmayı 
başardılar. Eski
İzmir’in çöküşü, 
A n a d o l u ’ d a 
Pers istilasının 
sonuçlarındandır. 
Pers ordularının 
saldırısı sonucu, 

İ.Ö.
545 yılında İzmir 

tahrip edildi. Bu tahrib-
attan sonra, Bayraklı’daki 

yerleşim alanında bir daha 
kent

düzeninde bir yerleşim oluşamadı. 
İzmir’in bu ilk döneminden geriye kalan 

en önemli miras, kentin
kendisidir. Bayraklı’da bulunan ören yeri, yapılan 
kazılarla her geçen gün biraz daha açığa
çıkartılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 
kentin ızgara planlı, (birbirini dik kesen sokaklar-
la
örülü bir yapıda) olduğu anlaşılmıştır. İzmir’in 
yeniden kurulması, Büyük İskender olarak anılan
Makedonyalı Alexandros’a bağlanır. 
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Büyük İskender İran seferinin başlarında, İ.Ö. 334 
yılında Pers
İmparatorluğu’nun Anadolu’daki ordusunu yendik-
ten sonra, ordularıyla Efes üzerine ilerlemişti. Bu
harekat sırasında İzmir yöresine geldiğinde, söy-
lenceye göre şimdiki Kadifekale (Pagos Dağı) 
civarında
gördüğü bir rüya üzerine yeni İzmir’in Pagos 
Dağı’nda kurulmasını ister. Yeni kent, Kadifekale
yamaçlarından, denize doğru uzanıyordu. Kentin 
varlığı yine deniz ticaretiyle yakından ilgiliydi. 
Çünkü
kentin konumlandığı alan, Kadifekale’nin 
bulunduğu yer ile küçük bir koydan oluşan doğal 
liman
arasında bulunuyordu. Kent esas olarak bu doğal 
limanın var ettiği bir yerleşim olacak ve geleceği 
bu
limanın canlılığına göre şekillenecektir. İzmir, İ.Ö. 
III. yüzyıl başlarında Efeslilerin tavsiyesi üzerine 
on
üçüncü üye olarak Ion kentleri arasındaki birliğe 
kabul edildi. 
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ÇEVRE - EKOLOJİ

DOĞA VE İNSANIN MÜCADELESİ

Çünkü yaşamı bir bütün olarak ele aldığımızda 
onun içerisindeki kusursuz intizamı, nizamı, bu 
nizamın içerisindeki yardımlaşma duygusunu 
ve bu nizamın unsurlarının zenginliği nispetinde 
havzaların sağlamlığını, sağlığını görmek müm-
kündür. Bunları zenginleştiren
unsurlar azalmaya, çeşitli nedenlerle artık yok
olmaya başlamış ise o zaman bu bütünlüğün 
zincirleri
yavaş yavaş kopmaya başladı demektir. Bu du-
rumda
kopan deliklerden içeri bir takım problemler, 
sıkıntılar girmeye
başlar. Tüm bunların sonuçları da insan yaşamı ile
doğrudan doğruya ilişkilidir.
Peki bugüne kadar bu problemler yok muydu 
veyahut
da niçin bir takım problemler yaşanmaya başladı?
Çok geç mi kaldık ya da daha önümüzde çok za-
man var
da bu kadar endişe etmeye gerek var mı gibi bir 
takım sorularla
karşı karşıyayız. Bunlar bizi bir noktaya götürüy-
or:
Bütün bunların sorumlusu insandır. İnsanın 
doğayı ele
alışı, doğayla ilişkileri, insanla ilişkileri, insanın 
gelecekle
ve geçmişle ilişkilerini de bir başka biçimde de-
ğerlendirmek gerekir. Dünyanın gelecek endişesi 
de sürdürülebilir
yaşam ve sürdürülebilir kalkınma ile belirli sis-
temlere
belirli kurallara bağlamak noktasında insanın yeni
bir ahlâk daha kazanması yeni bir etikle meseleye 
bakması
gerekmektedir. Çünkü, kirleten, yok eden 
insandır.
Onu tekrar tamir edecek olan da insandan başkası 
de-
ğildir. O zaman ana unsur olarak başka objelere 
bakmadan
insanı ele almak gerekir, insanı daha iyi, daha
doğru, daha mükemmel bir yere getirecek, onu 
daha erdemli,
daha ahlâklı kılabi
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HABER: HASAN AKMAN

noktası yapmak gerekecektir.. Bunu 
yapabildiğimizde diğer unsurlar zaten arkadan 
gelecektir. Yoksa bilmek kâfi değildir, bilmeyi 
uygulamaya sokmak, onu pratiğe geçirmek için 
bir başka iradeye ihtiyaç vardır.
Bugün karşılaştığımız tablo şudur; insan pek çok 
şeyi bilmektedir, ama birtakım avantajlardan 
vazgeçmesi, onları
terk etmesi mümkün değildir. O zaman insan 
bu alışkanlıklarını nasıl terkedecektir, yanlış 
alışkanlıklarının yerine
doğrularını nasıl getirecektir. Geçmişe 
baktığımızda
18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılda 
üretim ön
plana geçmiştir. Üretim ana hedeftir. Üreten to-
plum insanı
olmak, üreterek dünyada güçlü olmak, mutlu 
olmak hedefi
vardır, hedefi mutluluğuyla birlikte toplum vardır.
Yeni bir yüzyıla girerken dünyadaki gelişim bir 
bilgi
çağma gidişin, bilgi toplumu olmaya gidişin ana 
unsurudur.
Çünkü bilgiyi insandan başka üretecek kimse 
yoktur. Bilgiyi
üretecek, dağıtacak, geliştirecek olan insandır. 

Dolayısıyla
bilgi çağına giden bir global dünyada insan unsu-
runun
ön plâna geçmesi çok tabiidir. Bu nedenle bugün
yeni yönlenen bir dünya modeli ortaya konulmak 
zorundadır
Bu; hedefte insanın olduğu, insanın özgürlükler-
inin
olduğu, demokratik bir sistemin olduğu daha
iyinin daha ucuza satılabildiği bir serbest rekabet 
ortamında
dünyayı daha sağlıklı kılmak, daha iyi korumak
üzere bir global ortaklığın devreye girdiği bir 
sistem olmalıdır.
Dünya böylesine bir sistemin üzerinde 
birleşebilmelidir.
21. yüzyılın insanı nasıl mutlu olacaktır? 
İşitemediği
kokuyla, soluyamadığı havayla, ekemediği to-
prakla mutlu
olabilir mi? Bir takım şeyleri üreterek onları 
çoğaltarak kasaya
parayı doldurarak mutlu olması mümkün değil. 
Eğer
giyebileceği, ısınabileceği bir ortam yoksa, 
dalından ko
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İlk silahlı eyleminden en son 
gerçekleşen eylemine kadar terör 
örgütü PKK dağda, mezrada, sokak-
larda, şehirlerde yüzlerce insanımızı 
katletmiş, binlerce insanımızı 
yaralamış ve emperyal güçlerin 

kumandasında bu toprakların kiralık katili haline 
gelmiştir. Okyanus, Doğan grubu ve Sosyal medya 
da terör örgütü PKK işbirlikçilerinin çocuk katill-
erini cici çocuklar olarak gösterme çabalarını hepimiz 
görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinin asker ve 
polisinin kanını döken teröristleri parlatan, cilalayan, 
çiçek çocukları gibi sunup, devletini suçlayan namus-
suz bir medya yok. Sadece Türkiye’de var. Değişik 
başlık ve konuları içeren birçok çocuk fotoğrafları ile 
karşılaşıyor altlarında Türkiye’yi topa tutan adeta bir 
canavar ülke konumuna sokan tamamen hayal ürünü ve 
duygu sömürüsünden ibaret olan yorumların yapıldığını 
görüyoruz. Bre gafiller, hayâsız yüreksizler, yıllardır 
kadınları ve çocukları kullanarak kendilerini masum 
gösteren sefiller, gelin size Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu da köyleri nasıl bastığınızı çocuğunu emziren 
anayı nasıl taradığınızı, kopardığı somun ekmeğinden 
bir parçayı yiyemeden nasıl insafsızca katlettiğiniz 
çocukları GELİN bunlara tanık olan biri olarak size 
tek tek anlatayım. Ne olduğu belli olmayan PKK terör 
örgütüne hizmet eden Dirayetsiz bugün basına bir 
açıklama yaparak Ağrı’nın Diyadin İlçesinde Polis 
Özel Harekat Timinin iki çocuğu öldürdüğü iddiasın da 
bulundu.
-Bu dirayetsize soruyorum?  *siz değilmisiniz sizin 
hizmet ettikleriniz değilmi üç aylık bebeği anlından 
vuran? -siz değilmisiniz onlarca çocuğu sokağında oy-
narken katleden?
*Siz değilmisiniz daha anasının karnındayken doğmamış 
çocukların yaşam haklarını elinden alan?. *Senin hiz-
met ettiklerin değilmi çocuk yaştaki oğlunu size ver-
mek istemeyen babaya gözlerinin önünde kızının ırzına 
geçeriz diyen? *Siz değilmisiniz ermeni tohumlarına 
hizmet edip halkına kan kusturan? *Siz değilmisiniz 
körpecik yavrularını okullarından, analarından koparıp 
namlunun ucuna gülerek iten? *Siz değilmisiniz çocuk 
yaştaki kızları ve kadınları mutlu yuvalarından tehditle 
şiddetle koparıp dağa kaldıran, sokağa döken? *Siz sefil 
yaratıklar daha buluğ yaşına gelmeden binlerce çocuğu 
kendinize kalkan ederek bu ülkede neler yaptığınıza 76 
milyon tanıkken,evlerinden koparıp dağa kaldırdığınız 
kız çocuklarını cinsel arzularını gidermek için kullanan 
patronlarının gerçek yüzleri bilinirken ,sen nasıl hay-
siyetsiz onursuz ve vicdan yoksunu birisin ki bunlara 
çare olacağına tamamen g.....zün sıkışması sonucunda 
son derece adi bir iftira içinde debeleniyorsun.  Siz 
zavallılar topluluğu, siz gözünü kan bürümüş beyinleri 

ermeni terör örgütü tarafından kuman da edilmiş zavallı 
beyincikler şunu unutmayın, millet palavralarınızı 
yemeyecek kadar çok gerçeğe şahit oldu Bir savaşta 
ve hatta terör faaliyetlerinde bile en dikkat çekilen, 
kırmızıçizgiyle belirtilen husus kadın ve çocukların 
katlidir. Çocukların hele ki kundaktaki bebelerin rengi, 
dili, dini olmaz. Bu sebeple vicdan ve fikir muhasebesi 
yapan her ‘insan’ için çocuklar bir kırmızıçizgidir. Ve 
PKK 36 yıllık tarihinde defalarca bu kırmızıçizgiyi 
geçmiştir.
1. İLK EYLEM İLK ÇOCUK
PKK’nın eylem kronolojisi 1979’da düşman gördükleri 
Adalet Partisi’nin Şanlıurfa milletvekili Celal Bucak’ın 
8 yaşındaki çocuğunu öldürerek başladı ve yıllar içinde 
büyük katliamlar dahil pek çok kanlı eylemle sürdü. 
Örgüt sahneye çıkış tarihi olarak, her yıl Bucak’ın 
çocuğunun öldürüldüğü tarihi değil; 15 Ağustos 1984 
Eruh-Şemdinli baskınını “kutluyor”.
2. BİR BAŞKA ULUDERE: ORTABAĞ KATLİAMI
Ortabağ katliamı, PKK’nın 23 Ocak 1987’de Şırnak 
ilinin Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde 
gerçekleştirdiği bombalı saldırıdır.
Saldırı, Ortabağ köyindeki düğün evinde meydana 
geldi. PKK mensupları düğün sürerken evin damına 
çıkarak bacadan el bombaları attılar.
Saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 2’si çocuk, 4’ü 
kadındı. Saldırıdan 15 kişi yaralı olarak kurtuldu.
3. PINARCIK KATLİAMI
Pınarcık Katliamı, PKK örgütünün 20 Haziran 1987’de 
Mardin’in Ömerli ilçesindeki geçici köy korucusu aile-
lerin yoğunlukta olduğu Pınarcık köyünde 16’sı çocuk 
30 kişiyi öldürdüğü katliamdır.
PKK militanları 20 Haziran saat 21:30 sularında 16 
haneli ve 60 nüfuslu Pınarcık köyüne baskın düzenledi. 
Sayıları 30’u bulan PKK’lı grup köyü ablukaya aldı. 
Daha sonra köye yayılan PKK militanları 16’sı çocuk 
6’sı kadın 30 kişiyi öldürdü. Muhtara ve koruculara ait 
olan 8 ev yakıldı. 65 büyükbaş ve küçükbaş hayvan ise 
telef oldu.
PKK’lılar saldırının ardından olay yerine PKK’ya bağlı 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ARGK) imzalı şu 
bildiriyi bıraktılar.
“Kürdistan’a ve Kürtlüğe düşman faşist Türk 
sömürgeciliğini 5 paralık uşağı ajan milis çete başları: 
Halk kurtuluş kuvvetlerinin kurşunlarından hiçbir güç 
sizi kurtaramaz. Halka karşı daha fazla suç işlemeden 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Ordusu’na teslim olun. 
Halktan af dileyin. Suçlarınızın hesabını verin.”
4. PEÇENEK KATLİAMI
10 Temmuz 1987 yılında Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı 
Peçenek köyü PKK tarafından basıldı. Kadın, çocuk 
ayırmaksızın 17 kişi kurşuna dizildi.

KİRALIK KATİL PKK’NIN KÜRT ÇOCUKLARINI HEDEF ALDIĞI 18 KATLİAM.
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5. 4 AYLIK BEBEĞE KURŞUN!
-20 Ağustos 1987’de Mardin Dargeçit İlçesi’ne bağlı 
Bahçe Mezrası ‘na gelen PKK’lılar Şehmus Arık’ın 
evini bastı. Kalaşnikoflarla katliam yapan PKK’lılar 
2’si kadın, 3 çocuğu öldürdü. 4 aylık Hamza kurşunu 
yediğinde beşikte uyuyordu.
6. BEHMENİN KATLİAMI
9 Mayıs 1988 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçe-
si Taşköyü’nün Behmenin mezrasını basan PKK’lı 
teröristler, bir aileden 8’i çocuk, 2’si kadın 11 kişiyi 
öldürdüler, 2 çocuk ise ağır yaralandı. PKK’lı teröris-
tlerin Şırnak baskınında kaçırdıkları 3 kişi de ölü bu-
lundu.
7. NUSAYBİN KATLİAMI
10 Mayıs 1988’de Mardin’in Nusaybin ilçesinde 
15 vatandaşı öldüren PKK 6 çocuğa da acımamıştı. 
Kız bebeklerden birisi beşiğinde uyurken vahşice 
katledilmişti.
8. KIRIM KÖYÜ KATLİAMI
9 Temmuz 1989’de Diyarbakır’ın Hani ilçesinin 
Kırım Köyü’ne baskın düzenleyen PKK’lı teröristler 3 
yaşındaki bir kız çocuğunu da öldürdü.
9. ADI KONMAMIŞ, 3 GÜNLÜK BEBEK BİLE 
KURŞUNLANDI!
1989 yılının Kasım ayında PKK tarafından Siirt’in 
Eruh ilçesinde PKK militanı İbrahim Çelik tarafından 
düzenlenen köy baskınında henüz adı bile konmamış 3 
günlük bebek bile öldürüldü.
10. İKİYAKA KATLİAMI
24 Aralık 1989’da Hakkari’nin İkiyaka Köyü’ne baskın 
düzenleyen teröristler en kanlı çocuk katliamına da 
imza atmıştı. PKK bu köyde 13 çocuk, 6 kadın, 3 erkeği 
öldürdü. Teröristler anneleriyle birlikte yer yatağında 
uyuyan çocukları da hiç gözlerini kırpmadan taradı.
11. ÇEVRİMLİ KATLİAMI
Çevrimli katliamı 11 Haziran 1990’daŞırnak’ın 
Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyüne PKK militanları 
tarafından yapılan silahlı saldırıdır. Saldırıda 12’si 
çocuk, 7’si kadın 27 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. PKK’lılar 
ile çıkan çatışmada 4 korucu yaşamını yitirdi, 1 PKK’lı 
öldürüldü.
Çevrimli köyüne 50 kişilik bir PKK’lı grubu gece 23.00 
sularına saldırdı. PKK militanları köyü üç koldan sardı. 
Köy korucuları ve PKK’lılar arasında iki saat süren 
çatışma çıktı. PKK’lılar korucuların evlerine yangın 
bombaları ve roketatarlarla saldırdı. Baskında korucu 
evlerindeki 27 kişi yanarak öldü, 6 kişi yaralandı. 1 
PKK militanı ise korucular tarafından öldürüldü.
12. PAZARCIK KATLİAMI
14 Temmuz 1991: Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve 
Çağlayancerit ilçelerinde köyleri basanPKK mensupları, 
aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişiyi 
öldürdü. PKK’lılar, cesetleri de yakarak kaçtılar.
13. CEVİZDALI KATLİAMI

1 Ekim 1992, Bitlis’in Cevizdalı köyü baskınında 
teröristler, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 30 
kişiyi öldürdüler, 25 kişiyi de yaraladılar. Köyü ateşe 
veren teröristler, 13 köy korucusunu da kaçırdılar.
14. BAŞBAĞLAR KATLİAMI
Başbağlar Katliamı, 5 Temmuz 1993’de, Erzincan’ın 
Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde PKK 
tarafından 33 sivilin öldürülüp köyün ateşe verildiği 
katliamdır. 
Akşamüzeri 100’e yakın PKK mensubu köyü bastı. 
Ezanın okunduğu sırada camiye giren örgüt mensupları 
cemaati zorla dışarı çıkardı.1.5 saat örgüt propagandası 
yaptıktan sonra tüm erkekler kurşuna dizildi, burada 29 
kişi öldü.Daha sonra köy ateşe verildi ve 214 ev, köy 
okulu, köy camii, halkevi yakıldı.Yakılan evlerde sak-
lanan 1’i kadın 4 kişi de yanarak can verdi.
15. İKİ BEBEK İKİ MERMİ
21 Ekim 1993 tarihinde PKK’nin Siirt’in Baykan İlçesi 
Günbuldu Köyü Derince Mezrası’na yaptığı baskında 
iki bebek öldürüldü.
16. ÇOCUKLARA BOMBALI SALDIRI!
PKK Siirt’in Eruh ilçesinde 2 eve bombalı saldırıda bu-
lundu. Saldırı sonucu 4 çocuk ve 5 kadın öldü.
17. KUNDAKTAKİ BEBEĞE MAKİNELİ TÜFEKLE 
İNFAZ!
PKK’nın “bebek katili” ismini almasının sembol 
olaylarından Lice saldırısı... 19 Ağustos 1992’de 
Diyarbakır’ın Lice ilçesine sivil vatandaşlara saldıran 
PKK kundaktaki bir bebeği de makineli tüfekle taradı.
18. ATABİNEN KATLİAMI
24 Temmuz 1994’de Van’da Atabinen Köyü’nü basan 
PKK’lı teröristlerin hedefinde yine kadın ve çocuklar 
vardı. 6 kadını yataklarında katleden PKK, annelerinin 
yanında uyuyan 3 bebeği de öldürdü.
Bu içerik farklı kaynaklardan derlenmiştir. PKK’nın 
çocukları katlettiği tüm katliamları içermemektedir. 
PKK’nın çok daha fazla ses getiren ve bir o kadar da 
vahşice işlenmiş pek çok katliamı vardır; ancak bu 
içerik sadece çocuk katliamlarını içerdiğinden diğer 
katliamlar eklenmemiştir. 

22 Ağustos 2015 
Hasan ALPARSLAN Araştırmacı Gazeteci- Yazar.
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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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KENT VE KÜLTÜR: ESKİ İZMİR

..BİR İZMİR Dİ Kİ O                                                                ..SORMA GİTSİN
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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 
Kadir İnanır Haydarpaşa Lisesi mezunudur.Onun döne-
minde arkadaşları ülke sorunları ile uğraşır ve idam 
sehpalarında sallanırken kendisi 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.
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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.
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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.• 
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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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