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BAŞKANDAN

‘Efsane Bakan’ Binali Yıldırım
Daha önceki AK Parti hükümetlerinde 12 yıl kesintisiz 
Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan Binali 
Yıldırım, haklı olarak ‘Efsane Bakan’ olarak biliniyor.  
Bakanlık görevi süresince Türkiye’nin gönlünde 
taht kuran,  birbirinden başarılı projelere imza atan, 
devrim niteliğindeki girişim ve yenilikleriyle de adını 
hafızalara kazıyan Yıldırım’ın tekrar eski görevine 
dönmesi Türkiye’nin ulaşım projelerine büyük bir ivme 
kazandırdı. 

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; ulaşım sektörünün 
gelişiminde, kalkınmasında ve en önemlisi de 
modernizasyonunda bize rehberlik eden Sayın 
Bakanımızın büyük emekleri vardır. Ulaşım sektörünün 
yakaladığı bu başarıda Sayın Bakanımızın payı 
büyüktür. Ancak Sayın Bakanımız bugüne kadar 
yaptıklarıyla yetinecek bir isim değildir. 

Zira Binali Yıldırım demek ‘icraat’ demektir. Biz şunu 
çok iyi biliyoruz ki; Sayın Bakanımız yine ‘Başarının 
sınırı olmaz’ diyerek, bize yeni hedefler gösterecek, 

sektörümüzden daha büyük başarılar isteyecek ve 
bu doğrultuda bizlerden desteğini yine hiçbir zaman 
esirgemeyecektir.” 

İzmir’de yaşayan bir vatandaş olarak da bu güzel 
şehrimize kazandırdığı güzel projeler için “Hem Sayın 
Başbakana hem de Sayın Binali Yıldırım bakanımıza 
sonsuz teşekkür ediyorum.” Cumhuriyet döneminin 
gelmiş geçmiş en başarılı Ulaştırma Bakanı olan Sayın 
Binali Yıldırım’ı yeniden bizimle buluşturan Sayın 
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na ne kadar teşekkür 
etsek azdır. Sayın Bakanımızın yeniden Ulaştırma 
Bakanlığı görevine getirilmesi ulaşım sektörü adına çok 
büyük şanstır. 

Kendisinin yeniden dümene geçmesi tüm Türk halkını 
sevindirdiği gibi bu sektörde emek veren paydaşlara 
da sevinç kaynağı olmuştur. Bu bağlamda Sayın 
Bakanımıza yeni dönemde başarılar diliyorum ve kutlu 
görevinde her zaman yanında olduğumuzu bir kez 
daha vurgulamak istiyorum.

Şerafettin ŞIVKIN
serafettin.sivkin@simgedergi.com
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Stratfor’un 2016 küresel 
beklentiler raporunda 
Suriye’deki iç savaşın gelecek yıl 

da bölgenin gündemini belirlemeye 
devam edeceğini daha fazla ülkenin 
DAEŞ’le mücadeleye dahil olacağı 
tahminini yaptı. Kuruluş raporunda 
Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’da “İzlenmesi gereken en 
önemli oyuncu” olacağını vurguladı.
Raporda, “Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliği altında 
siyasi olarak güçlü hükümet 
Türkiye sınırları dışında bu yıl daha 
aktif olacak” ifadeleri kullanıldı. 
Türkiye’nin 2016’da Suriye’nin 
kuzeyine askeri güç gönderilmesi, 
Irak ve Suriye’de DAEŞ’le mücadeleye 
girilmesi kararları almasının 
beklendiği de kaydedilen raporda, 
Türkiye’nin DAEŞ’le mücadelenin 
yanı sıra Kürtlerin Kuzey Suriye’deki 
faaliyetlerini de kontrol altında 
tutmak istediği ve bölgede 

sığınmacılar için güvenli bölge 
oluşturulmasını talep ettiği belirtildi. 
Türkiye’nin bu amaçla ABD’nin de 
desteğiyle Suriye’nin kuzeyinde 
hava operasyonları düzenleyip 
Sünni Araplar ve Türkmenlerle 
işbirliğine giderek DAEŞ’le 
mücadeleye katılabileceği, kara gücü 
göndermeyi de seçenekler arasında 
bulunduracağı kaydedildi. Raporda, 
Türkiye ve ABD’nin DAEŞ’e karşı 
Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Mısır ve Ürdün gibi Arap 
ülkelerinin katılımıyla bir koalisyon 
oluşturmaya çalışabilecekleri de 
kaydedildi. Raporda Türkiye’nin 
bölgedeki hedeflerini en fazla 
karmaşık hale getirebilecek 
konunun bölgede DAEŞ’in yanı 
sıra Suriyeli muhalifleri de hedef 
alan Rusya olduğu belirtildi. 
Türkiye’nin hedefleri karşısında 
Suriye’nin kuzeyinde Rusya’nın 
varlığını ve hava operasyonlarını 

artırabileceği vurgulanırken, bu 
durumun Türkiye’yi daha fazla 
NATO’daki müttefikleriyle ortak 
zemine taşıyacağı, Rusya’yı da eski 
Sovyet hinterlandında daha kırılgan 
hale getirebileceği kaydedildi.
Raporda Suriye’deki savaşın daha da 
karmaşık hale gelmesi üzerine İsrail 
hükümetinin “en kötü senaryoya” 
hazırlık için bölgede mümkün 
olduğunca fazla ülkeyle ilişki 
kurmaya çalışacağı görüşlerine yer 
verildi. İsrail’in hem ABD hem de 
Rusya ile yakın olmaya çalışacağı 
belirtilen raporda, “Türkiye’nin 
bölgede artan rolü İsrail hükümetini 
Ankara ile ilişkilerini geliştirmek 
zorunda bırakacak” ifadeleri 
kullanıldı. Raporda, Türkiye’nin 
bölgede etkisini artırmasının 
İran ile rekabetini de artıracağı, 
İran’ın buna karşılık Irak Kürt 
bölgesindeki farklılıkları istismar 
edebileceği kaydedildi.

Türkiye 2016’da bölgesel lider
ABD’li küresel istihbarat ve araştırma kuruluşu Stratfor, daha istikrarlı bir Türkiye’nin 2016’da 
bölgesinde lider olabileceğini ve dış politikada daha aktif hareket edebileceğini bildirdi.

SİYASET
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GÜNCEL

Türkiye ekonomisi 
beklentileri aştı

Türkiye ekonomisi, iki genel seçim, Rusya gerilimi, bölgesel gelişmeler, terör olayları ve küresel 
finansal belirsizliklerin yaşandığı 2015’de beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Büyüme başarısı sürüyor
Ekonomi, olumsuz gelişmeler rağmen 
üçüncü çeyrekte yüzde 4 büyüme ile 
üst üste 24 çeyrek büyüdü.

İşsizlik
Ekonominin önemli sorunlarından 

birisi olmayı sürdürdü. Yıl sonu işsizlik 
beklentisi yüzde 10.5’e yükseltildi.

AB ile müzakereler
AB ile ‘Ekonomik ve Parasal Politika’ 
başlıklı 17. faslın açılması ekonomi 
için sevindirici gelişme olarak kayda 
geçti.

Terör Olayları
PKK’nın saldırıları piyasaları tedirgin 

etti, bölgeye yatırım planlarında 
‘bekle-gör ‘ politikaları izlenmesine 

neden oldu.

Bütçe disiplininden taviz yok
2014’te GSHY’ye oranı yüzde 1,3 
gerçekleşen bütçe açığının, bu yıl da
aynı düzeyde kalacağı 
öngörülüyor.

Rusya ile gerilim
Suriye kaynaklı bölgesel gelişmeler ve 

Rusya’nın Türkiye’ye yönelik yaptırım 
kararları endişe ile karşılandı. Türkiye, bu 

süreçte alternatif pazar arayışına girdi.

Eylem Planı umut verdi
Piyasaları rahatlatan bir başka unsur 
64. Hükümet Eylem Planı’ndaki 3 
aylık, 6 aylık ve 1 yıllık reformlar oldu.

Enflasyon
Enflasyonda beklenen düşüş, 2015’te 

gerçekleşmedi. Yıl sonu hedefi yeni 
OVP ile 7,6’ya çekilirken, MB’de 

beklentisini yukarı yönlü revie etti.

Tek başına iktidar istikrar getirdi
1 Kasım sonrası ilk işlem gününde 
BIST 100 Endeksi yüzde 5,40 yükseldi.

Büyüme başarısı sürüyor
Ekonomi, olumsuz gelişmeler rağmen 

üçüncü çeyrekte yüzde 4 büyüme ile 
üst üste 24 çeyrek büyüdü.
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Ölüm Olmasın !
  Haber izlemiyor...
  Radyo dinlemiyordum...
  Sabah kızımı okula bıraktıktan 
sonra nasıl olduysa elim radyo’ya 
gitti...
  Haberler...
                                   
  Yine ölüm...
  Yine şehitler...
                                     
  Öfkeli bir milletiz.
  Şehitlerimizin arkasından hep ‘’ 
şehitler ölmez, vatan bölünmez ‘’ 
diye var gücümüzle bağırırız.
  Bağırırız da, keşke bu çözüm 
olsaydı.
  Değil işte.
  Olan yine o gözü yaşlı anne-
babalara oluyor, ateş düştüğü yeri 
yakıyor.
  Osmaniye deki subay komutanın 
kardeş tabutu başındaki halini 
gözünüzün önüne getirin...
  Gencecik kardeşi kaybetmenin 
üzüntü ve isyankâr haykırışları 
gözümün önünden hiç gitmiyor.
  Keşke elimden bir şey gelseydi. 
                                    
  Defalarca yazdım...
  Yine yazarım...
  Yapmayın, etmeyin, dışarıdaki aç 
kurtlar bizi birbirimize düşürüp 
parçalamak için elinden geleni 
yapıyor...
  İşte Kilis’imiz...
  Daha yeni bir bomba parçası 
düştü; ölüm oldu, öğrenci 
evlatlarımız yaralandı.
  O ailelerin halini bir düşünün.
                                    
  Bütün bunlar bizi Ortadoğu 
bataklığının içine çekip yok 
etmenin çabaları.
  Kanmayalım... Artık buna bir dur 

diyelim.
  Barış süreci varken bunların 
hiçbiri yoktu ve ülkemiz güllük 
gülistanlıktı.
  Doğunun tüm il ve ilçelerine 
yatırım yapılıp insanlar iş sahibi 
olacaktı.
  Bunun verdiği mutlulukla bu 
köşenin yazarı İstanbul’daki doğu 
kökenli vatandaşlarımızla yaptığı 
röportajda, hepsi dönmek için 
hazırlıklara başlamıştı.
  Diğer büyük şehirdeki 
vatandaşlarımızın durumu da 
aynıydı.
  Aradan zaman geçti, Suriyeliler 
işin içine etti.
                                    
  Bakınız...
  Doğu halkını doğup büyüdükleri 
şehirlerden göçe zorlamak teröre 
çözüm değil.
  Orada yaşayan halk’ta bizim kendi 
halkımız.
  Düşünün...  
  İki Müslüman ülke olan İran ve Irak 
10 yıl bir biriyle savaştırıldı!..
  Terör ülkesi İrlanda, ülkedeki ‘’İRA’’ 
terör örgüyle tek çözümün ‘’Barış’’ 
olduğuna karar verip masaya 
oturdu, ülkeyi güllük gülistanlık 
hale getirdi...
                                       
  Yeter artık.
  Tek çözümün BARIŞ olduğunu 
herkes biliyor.
                                                                           
  İnsanlar ölmesin...
  Şehitler gelmesin, diyor!

Not: Köşem yetmediği için 
Gümrükleri bir dahaki yazımda ele 
alacağım.     

İç
im
izd

en

Bekir Özer
bekir.ozer@simgedergi.com

İÇİMİZDEN



8 OCAK 2016 - SAYI 10

SPORİÇİMİZDEN

İpekyolu, Türkiye’yi büyütecek
Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Onursal Başkanı Rona Yırcalı, Çin Hükümetinin, yeniden canlandırmak istediği 
İpekyolu’na ilişkin başlatılan projeye ilk etapta 5 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirterek, bu konuda hedeflenen 
yatırımın çok daha büyük olduğunu, hayata geçtiğinde Türkiye’nin önemli oranda fayda sağlayacağını kaydetti.

Dünya Odalar Federasyonu 
(WCF) Onursal Başkanı Rona  
Yırcalı, Çin’in 2 bin yıl önce 

kullanılan İpekyolu’nu canlandırmak 
istediğini söyledi.  Çin’in daha 
az kalkınan batısını geliştirmek 
amacıyla böyle bir çalışma içine 
girdiğini anlatan Yırcalı, DEİK olarak 
da Türkiye’nin üzerinde önemle 
durduğu bu konuda çalışmalar 
yürüttüklerini kaydetti. Bu yolun 
Pekin’den başladığını, Hindistan, 
Pakistan, Ermenistan, Gürcistan’dan 
Türkiye’ye ulaştığını dile getiren 
Yırcalı, “Bizden sonra da gemiyle 
Marsilya’ya gidiyor ve buradan da 
ticaret bütün Avrupa’ya yayılıyormuş. 
Diğer bir yol ise güneye gidiyor. 
Ortadoğu, Arap ülkelerinden 
Afrika’ya ulaşıyor. Çin, bu yolu ve 
ticareti yeniden canlandırmak istiyor. 
Çin Hükümeti, bu yol için başlatılan 
projeye ilk etapta 5 milyar dolarlık bir 
yatırım yapıyor. Aslında hedeflenen 
yatırım çok daha büyük. Buradaki 

zorluk, güzergah üzerindeki, ticaret 
içindeki bütün bu ülkelerin demir, 
deniz ve karayollarını, gümrüklerini 
standart hale getirilmesi lazım. Bu 
ülkelerin çoğu geri kalmış ve terörün 
olduğu yerler. Yol, iki yerden geçiyor 
bir Hazar Denizi üstünden diğeri 
altından. Hazar Denizi üstünden 
geçirmek istemek istemiyorlar çünkü 
Rusya’ya gidiyor. Altından geçirmek 
istiyorlar. Altından geçirince de 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 

giriyor işin içine ve buradan Avrupa 
ve İsrail’e götürmek istiyorlar. Çünkü 
İsrail’e güveniyorlar. Oradan da 
Afrika’ya. Bu bizim içinde önemli. 
Bu mallar bize gelecek ve bizden 
geçecek” ifadelerini kullandı. 
Bu konuyla ilgili “Uluslararası 
İpekyolu Odası” kurulduğunu 
ve bunun yönetim kurulu üyesi 
olduğunu aktaran Yırcalı, bu 
odada birçok ülkenin temsilcisinin 
bulunduğunu söyledi.  “Türkiye’nin 
gelişmesi açısından büyük önem 
taşıyor” Hong Kong’da toplantısını 
yaptıklarını ifade eden Yırcalı, 
“İpekyolu, önümüzdeki 10 sene 
içinde çok önemli hale gelecek. 
Türkiye’nin de Uzakdoğu’ya daha 
kolay açılmasından dolayı önemli. 
Çin’in batısı ile bizim aramızdaki 
bölgeyi başka kalkındıracak bir 
şey yok. İpekyolu, Türkiye’nin hem 
ihracatını hem de hizmet alanlarını 
büyütecek” değerlendirmesinde 
bulundu. Rona Yırcalı
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İÇİMİZDEN

Siyasi Partiler Yasası 
Nasıl Olmalı?
 Siyasi partiler yasası alanındaki 
uluslararası standardları belirlemek için 
öncelikle bu konudaki tüm kaynakları 
gözden geçirmek gerektiğine 
inanıyorum. Uluslarası standardın 
belirlenmesinde yol gösterici tüm 
kaynakların belirlenmesinde yol 
gösterici tüm kaynaklarını göz önünde 
tutulması gerekmektedir. Çoğulculuk, 
katılımcılık ilkesinden hareketle tüm 
STK ve  tüm tolum katmanlarının 
fikrine başvurulmalıdır. Avrupa insan 
hakları kararları ve Avrupa insan 
hakları mahkemesinin siyasi partilere 
ilişkin kararları mutlaka incelenmelidir. 
Faşist, kafatasçı partiler çağdaş 
topumlarda bir bir kapatılmakta ve 
kapatılmıştır. Biz de bundan yola 
çıkarak faşist ve kafatasçı partilere 
ilişkin yasaklar Avrupa ülkeleri arasında 
yer alan ve uluslararası standard 
kapsamında değerlendirmesi gereken 
bir yasaklama katagorisi gerçeğinden 
hareketle, bu tür partilerin kuruluşu 
yasal düzenlemelerle engellenmelidir. 
Tam demokrat bir türkiye için öncelikle 
siyasi partiler tüzük ve programlarını 
hazırlarken siyasi partiler yasasına 
uygun hazırlanmalıdır. Bu tüzükler 
yargı tarafından onaylanmalıdır
İçişleri Bakanlığının onayından vaz 
geçilmelidir. Siyasi partilerin üyelik 
yapılanmaları parti teşkilatlarında 
değil, ilçe seçim kurullarına müracaatla 
oluşmalıdır. Örneğin siyasi partiye 
kayıt yaptırmak isteyen her T.C.  
vatandaşı ilçe seçim kuruluna 
müracaat ederek, orada bulunan 
matbu formları doldurup tercih ettiği 
partinin adını yazarak, yasal bir engel 
yoksa o partiye üye olabilmelidir. İlçe 
başkanlıklarının üye koçanları ile kapı 
kapı dolaşarak üyelikler oluşturup 
onlarla istediği gibi oynaması ve 
pazarlık konusu yapması, böylece 
engellenmiş olacaktır. Delegelik 
sistemi kaldırılmalıdır. Delegelik 
sadece büyük kongrelerde olmalı 

veya oluşturulmalıdır. Zaten seçilen 
delegeler parti tabanının seçtiği 
delegeler değil, ilçe başkanlarının 
seçtiği delegelerdir. İlçe ve il 
kongrelerinde listeler oluşturan ilçe 
başkanı ve il başkanı adayları çıkmalı 
ve tüm teşkilata kendilerini anlatma 
fırsatı tanınmalıdır. Seçimler çarşaf 
liste ile yapılmalıdır. Milletvekili ve 
Belediye meclis üyeleri ve de belediye 
başkan adayları hakim huzurunda, 
tüm üyelerin katılımı ile yapılacak ön 
seçimlerle belirlenmelidir.
Genel merkez yüzde on kontenjan ile 
sınırlandırılmalıdır. Büyük kongrelerin 
Delegelerle yapılabilir olması, yani 
sadece büyük kongrelerde delegelik 
sistemi olabilmeli ancak daha 
katılımcı ve çoğulcu olabilmesi için 
her il çıkardığı milletvekili sayısının 
en az dört katı delege ile büyük 
kongrede temsil edilmelidir. Örneğin 
Manisa 9 milletvekil çıkarıyor da 36 
delege ile temsil edilmelidir. Genel 
Başkan ve partinin en üst kurulu 
olan MKYK ( Merkez Karar Yönetim 
Kurulu ) bu delegelerin oyları ile 
seçilmeli ve seçilen genel başkana 
yüzde on kontenjan tanınarak MYK 
(Merkez yürütme kurulu) da seçilen 
MKYK tarafından seçilmelidir. Hiç 
bir güç kendini parti tabanından 
üstün görmemeli ve taban 
belirleyici olmalıdır vede bundan 
korkulmamalıdır. Bununla birlikte 
dudak arası demokrasi dediğimiz bir 
antidemokratik bir yapıdan kurtulmuş 
olcağız. Adaylar seçildikleri partiden 
ayrılıp nir başka patiye geçememeli 
partisinden istifa edenlerin Milletvekili 
ise vekilliği meclis üyesi ise meclis 
üyeliği de kendiliğinden bitmelidir. 
Partinin referansı ile seçilip sonra 
bir başka partiye geçmek en büyük 
hırsızlıktır. Partiye oy veren oyları 
çalmak anlamını taşır. Böylece bu 
seçilip başka bir partiye geçme 
ahlaksızlığı da sonlandırılmış olacaktır.İç

im
izd

en

İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com
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SCHENGEN İÇİN 
TEHLİKE ÇANLARI 
Avrupa’ya sığınmacı akınının kontrol altına alınmasını 
hedefleyen bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Schengen 
Anlaşması’nı geçici olarak askıya almasıyla Avrupa’da 
serbest dolaşım için tehlike çanları çalmaya başladı. Geçen 
yıl sığınmacı akınına çözümler arayan ancak bunda pek 
de başarılı olmayan AB ülkeleri, yeni yılda Danimarka 
ve İsveç’in sınırlarda yeniden kontroller yapacağı 
açıklamalarıyla sarsıldı.

FRANSA’DA 
ÖLDÜREN DENEY

Fransa’nın kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde, 
test aşamasındaki ağrı kesici bir ilacı kullanan 1 kişi 

yaşamını yitirirdi, 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık 
Bakanı Marisol Touraine, yeni üretilen ancak piyasaya 

sunulmayan ağrı kesici ilacın içindeki moleküllerin 
incelenmesi için yapılan test aşamasına katılan 6 

gönüllüden birinin beyin ölümünün gerçekleştiğini, 
hastaneye kaldırılan 5 kişinin durumunu ise ciddi 

olduğunu açıkladı.

İSVİÇRE’NİN GÖZÜ
MÜLTECİLERİN PARASINDA
İsviçre, sığınmacıların bin İsviçre frangından (3 bin 27 
TL) fazla para ve değerli eşyalarına el koymaya başladı. 
İnsan hakları kuruluşları olaya tepki gösterirken, İsviçre 
Göçmen Bürosu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
başvurular değerlendirilirken yasaların sığınmacılardan 
mümkünse maddi katkıda bulunmalarını öngördüğünü 
ifade etti. Danimarka’da da, ülkeye gelen göçmenlerin 
10 bin Danimarka kronundan (4 bin 440 TL) fazla para 
ve değerli eşyalarına el konulmasını öngören yasa teklifi 
tepkilere neden olmuştu.

DÜNYA
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İSVİÇRE’NİN GÖZÜ
MÜLTECİLERİN PARASINDA

İÇİMİZDEN

ÇÖZÜM SÜRECİ YENİDEN Mİ 
BAŞLIYOR?
Son günlerde,buzdolabına kaldırılan 
Çözüm Süreci  hakkında bazı 
haberlerin çıkması akla bu soruyu 
getiriyor.
Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın Bursa 
programında, “Önümüzdeki  
dönemde  Çözüm Süreci  için tek 
muhatabımız milletimizin ta kendisi 
olacaktır” söylemi, AB’nin Çözüm 
Süreci’ne tekrar hemen başlanması  
gerektiği  şeklindeki  açıklamaları 
ve Başbakan Davutoğlu’nun 
geçtiğimiz günlerde MazlumDer  
Genel  Başkanlığı  yapmış olan Yılmaz 
Ensaroğlu’na  Çözüm Süreci’nden  
Sorumlu Başdanışman olması için 
götürdüğü teklif Çözüm Süreci’nin 
tekrar başlayacağının sinyallerini 
vermektedir.
Yılmaz Ensaroğlu’na götürülen 
teklifin nedeni,1996-2004 yılları 
arasında MazlumDer  Genel  
Başkanlığı yapmış olması, bölge 
halkını iyi tanıyor olması,Çözüm 
Süreci başladığında 63 Akil İnsanlar 
arasında yer alması ve daha  
başkanlığı döneminde hükümete 
çözüm  paketi   sunmuştu.

ÇÖZÜM SÜRECİ NEDİR ?
Türklerin ve Kürtlerin, devleti yeniden 
fethetmesidir. Sadece Kürtleri değil  
Türkleri de parya gören devlet 
anlayışının yıkılmasıdır. Türklerin ve 
Kürtlerin kendilerinden gaspedilen 
devletlerine kavuşmaşlarıdır.
Türkiye’nin küresel aktör olmasının 
önündeki  en önemli  engelin aşılması 
ve yeni zaferlerin yolunun açılmasıdır.
Sadece, Türkiye’dekilerin değil , Irak 
ve Suriye  Kürtlerinin de Türklerle 
beraber küresel aktör kimliğine 
kavuşmalarının başlangıcıdır.
Bu ülkede yaşayan herkesin huzura 
kavuşmasıdır. Teröre harcanan 
kaynaklar, eğitime,sağlığa,vatandaşa, 

yatırıma ve istihdama kullanılmasıdır.
Doğu ve Güneydoğu’ya yapılan 
yatırımlar daha fazla istihdam demek, 
eğitime  yatırım bilinçlendirmek 
demek, bu da gençlerin ufkunu 
açmak ve teröre yönlenmesini 
engellemek demektir.
Türkiye, Irak ve Suriye Kürtlerinin 
tarihte olduğu gibi coğrafi olarak 
bütünleşme yollarının açılması 
demektir.
Doğu ve Güneydoğu bölge halkı  
Çözüm Süreci’nden oldukça mutlu 
ve umutluydular. Belki bazı halk 
Çözüm Sürecini farklı algılıyorlardı ki 
şu anda burada yaşanan olaylar bunu 
gösteriyor.
Bazıları ise bunu anlamış ve 
durumdan memnun bir şekilde 
bu sürecin sonuca bağlanmasını 
bekliyorlardı. Çünkü,bu sürecin 
başlamasıyla bölgede yatırımlar 
ve buna bağlı olarak istihdam 
artmaktaydı. Ekonomi  iyi yönde yol 
alıyordu.
En önemli sebebi ise hem batıda hem 
de doğuda, haberlerin ilk sıralarında 
terör nedeniyle ölüm ve şehit 
haberleri duymak istemiyorlardı.
Bölgeye huzur gelmesini istiyorlardı.
Çözüm Süreci tekrar başladığında 
siyasilere, STK lara, medyaya ve 
bu süreçte rol oynayacak herkesin 
üzerine düşen görev halkı doğru 
şekilde bilgilendirmek ve halkın 
desteğini de sağlamaktır.
   Çözüm Süreci bunlarla sınırlı 
değil tabiki, Çözüm Sürecinin 
başarılı olması demek  toprak 
bütünlüğümüzün artması yönünde 
önemli bir başlangıç olacaktır. Ve 
zamanı geldiğinde daha olumlu 
sonuçları hep beraber göreceğiz,o 
zaman bu son paragrafın açılımını 
yapacağız.

İç
im
izd

en

Nilüfer Duran
nilufer.duran@simgedergi.com
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Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesini öngören 2007 
yılındaki Anayasa değişikliğinin 
ardından, 10 Ağustos 2014’teki 
seçimi yüzde 52’lik oy oranıyla ka-
zanarak, “Türkiye’nin halk tarafından 
seçilen ilk Cumhurbaşkanı” unvanını 
alan Erdoğan, 2015 yılında 54 yurt içi, 
33 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 
yılının son yurt dışı ziyaretini, Suudi 
Arabistan’a yaptı. 2015 yılında, Latin 
Amerika’ya yaptığı seyahat dikkatle izle-
nen Erdoğan, Kolombiya’dan başladığı 
Latin Amerika seyahatinde Küba ve 
Meksika’ya gitti. Erdoğan, Küba’ya 
resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Türk 
Cumhurbaşkanı oldu. 

Dünyanın en büyük 
19 ekonomisi ve AB’yi 
buluşturan Group of 20 
(G20) liderlerinin 10’uncu 
toplantısı, Türkiye’nin ev 
sahipliğinde 15-16 Kasım 
tarihlerinde Antalya’da 
yapıldı. Zirvede ev sahibi 
ve katılımcı olarak yer alan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
birçok ülkenin Başbakanı 
ve Devlet Başkanı ile ikili 
görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
2015 yılı böyle geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 2015 yılını yoğun bir 

tempoda tamamladı. 

SİYASET
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Çanakkale Kara Savaşları’nın 
100’üncü yıl dönümü etkin-
likleri, Cumhurbaşkanlığının himaye-
sinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın da katıldığı ve çok sayıda 
yabancı devlet adamının davet edildiği 
etkinlikler, 23-25 Nisan tarihleri 
arasında İstanbul ve Çanakkale’de 
yapıldı. Çanakkale’deki tören-
lerde Birleşik Krallık Galler Prensi 
Charles’ın da aralarında bulunduğu 
16 devlet başkanının yanı sıra parlamen-
to başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, 
başbakan, bakan, büyükelçi düzeyinde 
birçok ülkeden temsilci bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından hayata geçirilen bir başka 
uygulama da “Muhtarlar Toplantısı” 
oldu. Seçilerek göreve geldikleri ve 
Türkiye’nin farklı yerlerindeki tüm 
vatandaşları temsil ettikleri için 
muhtarlara büyük önem verdiğini 
ifade eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde bugüne kadar 17 kez 
muhtarları misafir etti. 

SİYASET
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Kültür ve Turizm Bakanı Mahir 
Ünal, Türkiye’nin turizm 
sektöründe son 10 yılda üstün 

performans gösterdiğini belirterek, 
“(Türkiye) turizminin dünyada altıncı 
sırada yer almasıyla yıldız ülke olarak 
önemli başarılara imza atmıştır” 
dedi. Turizmin çeşitlendirilmesi ve 
tüm yıla yayılması amacıyla uzun 
vadeli stratejilerle çalışmalarına 
devam ettiklerini kaydeden Ünal, 
şöyle konuştu: “Türkiye turizm 
sektöründe son 10 yılda üstün bir 
performans göstermiştir. (Türkiye) 
turizminin dünyada altıncı sırada 
yer almasıyla yıldız ülke olarak 
önemli başarılara imza atmıştır. 
Bundan sonra da aynı şekilde 
çalışmalarımıza ve etkinliklerimize 
edeceğiz. Hem turizmin 

çeşitlendirilmesi hem turizmin 
tüm yıla yayılması amacıyla uzun 
vadeli stratejilerimizle, işbirliğimizle, 
destinasyon yönetimimizle ve tanıtım 
anlayışımızla kamu-özel sektör 
işbirliği içerisinde çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Bu kapsamda, 2023 
hedeflerimize sektörün de katkılarını 
alarak ulaşmak için atılması gereken 
adımları hızlı şekilde netleştiriyoruz.”
Antalya ANFAS Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen 27. Uluslararası 
Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları 
İhtisas Fuarı’nı ziyaret eden Kültür 
ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, 
”Turizm sektörü büyük bir ekonomi, 
sağlıktan kültüre spordan tarihe 
kadar diğer taraftan konaklamadan 
ekipmanlarına gastronomiye 
kadar çok geniş bir alanı içine 

alıyor. Bütün bu alanların yüksek 
bir koordinasyonla iyi şekilde 
yönetilmesini ve bu yönetimin 
sonuçlarında da biz bir katma değer 
olarak turizmin ülkeye çarpan, 
çoğalan etkisini nihayetinde ortaya 
çıkarabiliyoruz” diye konuştu. 24 
Kasım’da milliyeti belli olmayan bir 
uçağın angajman kuralları gereği 
düşürülmesinden sonra Rusya ile 
yaşanan krizin ülkemizi doğrudan 
etkilediğini vurguladı. Turizmin bu 
konudan etkilenmemesi, sektörün 
zarar görmemesi için hemen 
telafi edici kısa vadede tedbirleri 
görüştüklerin belirten Bakan Ünal, 
söz konusu görüşmelerin ardından, 
Antalya, Alanya, İzmir, Muğla’ya gelen 
tarifeli, tarifesiz bütün uçuşlara yakıt 
desteği verdiklerini açıkladı. 

Turizmde dünya altıncısı olduk
Birleşmiş Milletler Uluslararası Turizm Organizasyonu verilerine göre Türkiye 2014 yılında 39.8 
milyon turist ağırlarken, dünya altıncısı oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Türkiye’nin turizm 
sektöründe gösterdiği üstün performansıyla, yıldız ülke olarak önemli başarılara imza atmıştır’ dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ünal, ANFAS Fuar Merkezi’nde yapılacak yeni düzenlemenin maketini inceleyerek bilgi aldı.

EKONOMİ
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Çocuklarımız yaşayarak
öğrensinler
Yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler 
çocuklar. Evlerinden uzaklaşmak 
isterler bazen. Ortamlarını değiştirmek 
gerekir. Arkadaşları ile birlikte iken 
daha  keyifle bilgi ve tecrübe edinirler.  
Ve yıllar sonra da en kıymetli anılarının 
simgesi olur okul gezileri.
 Bu konuya nerden geldiğimi 
soracaksınız şimdi. 1983’den beri 
turizmciyim. Şimdi kendi işimizi 
kurduk arkadaşımla birlikte. Keyifle 
de yürütüyoruz. Okul gezileri, kültür 
turları,  otel rezarvasyonları, uçak 
bileti satışı, seminer ve kongre 
hizmetleri veriyoruz, “CAN TOUR” 
da. İşte bu nedenle turizm konuları 
üzerine birlikte konuşacağız. Benim 
penceremden ve yaşadıklarımdan.  
Okul turlarımız…
Birlikte yemek yemek, seyahat etmek, 
komşuluk yapmak ya da alış-verişte 
bulunduğumuz insanları daha iyi 
tanırız. 
Bunlardan biri ile tartılmayan kişileri 
tanıdığımızı söylemek pek  doğru 
olmaz.  Birini iyi tanımak, doğruluk ve 
dürüstlüğünden emin olabilmek için 
eskiden beri süregelen yöntemlerdir 
bunlar.  
Okul gezilerinde çocuklarımızla birlikte 
biz de gidiyoruz turlara. Yola çıkarken 
tanıdığımız çocuklar gezi sonrasında 
başka biri oluyor adeta. Zenginleşiyor. 
Stresini atıyor. Bilgiyle donanıyor. 
Sorumluluk duygusunu güçlendiriyor. 
Yaşadığı olaylarla baş etmeyi 
öğreniyor. Eşyalarına sahip çıkmayı 
önemsiyor. Zamanı verimli kullanmaya 
özen gösteriyor.  Kendi donanımlarını, 
eksiklerini görebiliyor. Ya da iyi 
olduğu, bazen farkında bile  olmadığı 
özelliklerini keşfediyor.  Sorguluyor, 
eleştiriyel yaklaşıyor. Muhakeme 
ederek düşünüyorlar. 
 Bir gezimizdeki molamızda 7. Sınıf 
öğrencisi oğlumuz otobüsümüzü 
15 dakika kadar  bekletip, kaybolan 
eşyasını aradı buldu. Bunun için yardım 
istedi. İlgili kişilere ulaştı öğretmeniyle 
birlikte.  Ve otobüse geldiğinde;

“-Beklettiğim için özür dilerim. 
Hepinize teşekkür ederim. Benim 
için çok önemliydi.” diyerek yerine 
oturdu. Bu davranışı için hepimiz onu 
alkışladık. İnanın bunlar çok kıymetli 
anlar işte. Hele yaşanması gerektiği 
gibi yaşandığında. Mutluluk, keyif, 
gurur…. Her şey vardı duygularımda.  
Pırıl pırıl çocuklarımız, gerçekten 
harikalar. 
Eskiden gezilerin, okul turlarının 
önemi pek bilinmezdi. Bu konuda 
sevindirici bir yol alındı. Özellikle 10 
Kasım’da gidilen Ankara, 18 Mart için  
Çanakkale. Defalarca gidilecek İstanbul 
turları. Kapadokya, Karadeniz, Uludağ-
Bursa, Denizli-Pamukkale, Antalya, 
Eskişehir gibi daha pek çok ilimize 
geziler düzenliyoruz. Buram buram 
tarih, kültür, doğa kısaca her şey var 
cennet ülkemizde.  Bu şehirlerde 
rehberleri ve sorumlu öğretmenleri 
eşliğinde konaklayarak  bizzat 
yaşayarak ve  eğlenerek geziyorlar, 
öğreniyorlar. Yıldızlı tesis ve otellerde 
hizmet almayı, görgü kurallarını doğal 
şekliyle yaşıyorlar.  
Üniversite gezilerimiz…
Bir de üniversite gezilerimiz var. 
Bu da çocuklarımızın bilinçli olarak 
kendi hedef ve isteklerine uygun 
olan, sonradan pişmanlık duymadan 
okuyacakları okul araştırmalarını 
yapmalarını sağlıyor. Gitmek istedikleri 
üniversite hakkında her türlü bilgileri 
alarak tercihlerini yapıyorlar. 
Yani ÖSS sınavı öncesinde en doğru 
kararını vermiş, gerekli araştırma 
ve incelemelerini yapmış oluyorlar. 
İstanbul, Eskişehir  veya  Ankara gibi  
okumak istedikleri  üniversite ve 
şehirlerini  de tanıyorlar.   Sonrasında 
hüsrana uğramadan, kararlı, bilinçli 
ve gönül rahatlığıyla üniversite 
yaşamlarını kuruyorlar. 
Özetle, bu gezilerle  gençlerimiz  
eğlenerek ve yaşayarak  ,unutulmaz 
deneyimler kazanıyorlar. Eğitim ve 
öğretimi birlikte gerçekleştiriyorlar. İç

im
izd

en

Bircan Tağıl
bircan.tagil@simgedergi.com

İÇİMİZDEN

0 (232) 935 33 24
0 (850) 833 65 99
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MESİR MACUNU 
FESTİVALİ’NE DOĞRU
Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk 
Tanık, 476. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali 
hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, onur konuğu 
ülkenin Bosna Hersek olacağı bu yılki etkinliklerde 5 ton 
mesir macunu saçımının planlandığını belirtti. Festivalin 
19-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceğini 
aktaran Tanık, bu yıl bazı evlerin balkonlarından da saçım 
yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

ARTLENS  GÖRSEL 
YILBAŞI PARTİSİ

Öğr.Gör. Nilay İşlek ‘in kurucusu olduğu İzmir’in akademik 
altyapılı Fotoğraf merkezlerinden biri olan Artlens Görsel 

Kültür ve Fotoğraf Atölyesi yoğun geçen bir senenin 
ardından, yeni yıl partisini bu yıl “AŞK” konsepti üzerinden 
gerçekleştirdi.  Her yıl geleneksel hale getirdikleri yeni yıl 

partileri içindeki “Fotoğrafınla Gel” mottosuyla birbirlerine 
kendi üretimleri olan fotoğrafları hediye ettiler... Atölye 

Artlens 2016 yılında da fotoğrafik çalışmalara devam 
edeceğini ve sanatın her şeye iyi geleceğini belirtti. 

Etkinlikleri www.atolyeartlens.com adresinden takip 
edebilirsiniz.

DEMİRCİ MAHALLESİ 
TURİZME “YES” DEDİ
İzmir’in önemli turizm güzergahında bulunan 145 
nüfuslu Demircidere Mahallesi’nde İngilizce kursu açıldı. 
İzmir merkeze yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan 
Demircidere Mahallesi, Çanakkale ve Balıkesir’den 
İzmir’e geçen turistlerin yolu üzerinde bulunuyor.  
Doğası, yöresel lezzetleri ve el işi ürünleriyle her yıl 
2 binden fazla turisti ağırlayan ve yaşları 33 ile 69 
arasında değişen mahallenin sakinleri, turistlerle iletişim 
sorununu çözmek için İngilizce öğrenmeye başladı. 

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

MUSTAFA KOÇ’U KAYBETTİK; 
FABRİKALARI KAYBETTİK 
Allah rahmet eylesin. Mekanı 
cennet olsun. Türkiye çok büyüm 
bir yatırımcı BEYİN kaybetti. Bu 
ve bunun gibi BEYİNLER ülkeye 
çok büyük yatırımlar kazandırırlar. 
Onların kaybetmek demek binlerce 
kişiye istihdam kapıları kapandı. Onu 
kaybetmek demek Ülke, Milyarlarca 
Katma Değer vergisi ve ÖTV kaybetti 
demektir. Onların her kurduğu yeni 
yatırımların Çevresinde HAMSİ 
BALIKLARI gibi Küçük esnaflar yaratır 
onlar da yan ve ufak işleri yaparak 
yatırıma kan verirler. Bu yatırımcılar, 
ülke büyüklüğüne katkısı olan 
insanlar demektir. Bu yatırımcılar, 
İHRACAT demektir. Fabrika demektir.
İşsize İŞ umudu demektir. Devlet 
Bütçesine yeni vergiler demektir. 
AİLESİ MUSTAFALARINI KAYBETTİLER 
Tabi, ailesi de sevgili evlatlarını 
MUSTAFA’yı kaybettiler.. Onların da 
evlat acısı para ile ölçülmez. Bornovalı 
olan EŞİ -kocasını yani Mustafasını 
yani evin direğini kaybetti. YERİ 
DOLMAZ Mustafa Koç’ un yeri hem 
ailesinde dolmaz. Hem de ülke de 
yeri dolmaz.
DÜNYAYI LİDERLER YÖNLENDİRİR 
HOLDİNGLER GÜÇLENDİRİR 
-Amerikayı Amerika yapan Büyük 
Holdinglerin yaptıkları yatırımlar-
-İhracattır. Bizde, büyümenin ilk 
şartı ülkeye en az 100 KOÇ ailesi 
yaratmaktır.. Ama maalesef, bir 
tanesini kaybettik.
OSMANLIYI Osmanlı yapan başındaki 
lider padişahlardı. Osman Bey--
Kanuni ve de Fatih gibi nice liderler 
varken Osmanlı doğdu büyüdü 
ve Dünya İmparatorluğu oldu.. 

Ama, aynı Osmanlı aileden LİDER 
PADİŞAHLAR çıkmayınca çöküş ve de 
Osmanlının sonu oldu.
VE LİDER RUHLU MUSTAFA KEMAL 
PAŞA Osmanlı da çok tecrübeli ve 
de üst rütbeli PAŞARLAR vardı. AMA 
Mustafa Kemal gibi LİDER RUHLU bir 
paşa Hem Kurtuluş Savaşı’nı başlattı 
ve de yönetti, hem de 600 Yıllık bir 
İmparatorluktan bir CUMHURİYET 
kuruşulunda önderlik-LİDERLİK etti. 
Özel sektörü de büyüten de başında 
ki LİDERLERDİ, küçük esnaflıktan 
daracık bir ATÖLYEDE işe başlayan 
LİDER RUHLU yatırımcılar sistemi 
Büyüttüler HOLDİNG yaptılar. 
Kendilerinden sonra LİDER EVLAT 
yetiştirenler sistem büyümeye devam 
etti. Kurumsal hale geldiler SABANCI 
HOLDİNG gibi KOÇ HOLDİNG gibi. 
TMSF (İFLAS MASASI) ANAHTARLAR 
VERİLDİ AMA maalesef, sistemi kuran 
babalar ölünce yerlerine LİDER ruhlu 
evlatlar gelmediği yani yetişmediği 
için o koca HOLDİNGLER çöktü--
miras paylaşımından parçalandılar. 
yok oldular.. Çoğunun sonu TMSF’ye 
anahtar teslim ettiler.
koç holding miras paylaşımına 
kurban olmadı kurumsal hale geldi ve 
yaşamaya devam etti. sabancı holdig 
de öyle. ama maalesef kurumsal hale 
gelen çok az holding var. bir lider 
kaybettik iş alanında bir lider ruhlu 
MUSTAFA KOÇ’u kaybettik.
İnşallah KOÇ HOLDİNG aynı devam 
eder. 

 ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI 
CENNET OLSUN

İç
im
izd

en

Cengiz Bulut
cengiz.bulut@simgedergi.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankara Arena Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilen “Kamu- 
Özel Sektör tarafından tamamlanan 
99 Baraj ve Hidroelektrik Santrali’nin 
Toplu Açılış Töreni”ne katıldı. Törende 
yaptığı konuşmaya salonda ve 
açılış gerçekleştirilecek illerde 
bulunan vatandaşları selamlayarak 
başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
toplu açılış töreni gerçekleştirilen 
eserlerin hayırlı olmasını diledi. 
Erdoğan, “Toplam yatırım tutarı 
10 milyar lirayı bulan bu eserlerin 
ülkemize kazandırılmasında emeği 
geçen Sayın Bakanımız ve ekibiyle, iş 
adamlarımıza, firmalarımıza teşekkür 

ediyorum. Kalkınan, büyüyen, üreten 
ve refah düzeyi de buna göre artan 
Türkiye’nin enerji talebini karşılamak 
için bu yatırımları kesintisiz olarak 
sürdürmek mecburiyetindeyiz” 
diye konuştu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin 2003’ten beri 
gerçekleştirdiği yatırımlara rağmen 
hidroelektrik enerji potansiyelinin 
ancak yarısını kullandığına dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: “Türkiye 
özellikle 2003 yılından beri 
gerçekleştirdiği çok büyük yatırımlara 
rağmen 180 milyar kilovatsaat 
olarak hesaplanan hidroelektrik 
potansiyelinin ancak 91 milyar 
kilovatsaatini, yani yarısını 

99 BARAJ 
HİDRO

ELEKTRİK 
SANTRALİ 

AÇILIŞ 
TÖRENİ

SİYASET
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kullanabilmiştir. Bu oran Amerika’da 
yüzde 86, Japonya’da yüzde 78, 
Norveç’te yüzde 72’dir. Peki siz 
bu ülkelerde HES yatırımlarından 
vazgeçilmesi için eylem yapıldığını 
duydunuz mu, gördünüz mü? Bu 
yatırımları yapan iş adamlarının 
hedef alındığını duydunuz mu? 
Elbette göremezsiniz, duyamazsınız. 
Ben ne gördüm, ne duydum çünkü 
bu ülkelerde bizdeki gibi kendi 
ülkesine, kendi milletine husumet 
besleyen kesimler, onları destekleyen 
siyasetçiler ve medya kuruluşları 
bulamazsınız. Değerli kardeşlerim, 
maalesef ülkemizde bedeni bu 
topraklarda yaşayan ama ruhu 
bu coğrafyanın, bu milletin tüm 
birikimine, değerlerine düşman 
sayıca az fakat sesi çok çıkan bir 
kesim var. Bunlar buldukları her 
fırsatta içlerindeki kini, husumeti, 
çirkinliği ortaya saçıyorlar, dışa 
yansıtıyorlar. İşte son örneğini 
pazartesi günü hep birlikte yaşadık. 
Kendilerine ‘akademisyen’ diyen bir 
grup, bir güruh çıkıp alenen terör 

örgütü yanında saf tutarak devletine 
ve milletine kin kustu.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “akademisyenlerin 
bildirisine” ilişkin, “Şimdi buradan ben 
ilgili kurumlarımıza sesleniyorum, 
dün seslendim, bugün de 
sesleniyorum: İlgili kurumlarımızın 
da anayasamıza ve yasalarımıza 
göre açık suç teşkil eden bu ihanet 
karşısında, anayasal ve yasal 
gereklerini yapacaklarına inanıyorum. 
Buradan asla taviz verilemez” dedi. 
Erdoğan, Arena Spor Salonu’nda, 
kamu-özel sektör tarafından 
tamamlanan 99 baraj ve hidroelektrik 
santralinin toplu açılış törenindeki 
konuşmasında, devletin görevinin 
can, mal ve akıl güvenliğini sağlamak 
olduğunu ve bunu sağlamaya da 
devam edeceklerini söyledi.
Çözüm Süreci’ne bir yerlerden 
gelindiğini belirten Erdoğan, 
süreç için “Demokratik Açılım” ile 
“Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” 
dediklerini ama bazılarınca bunun 
anlaşılmadığını ifade etti.  Erdoğan, 

normal şartlarda üç beş günde 
teröristlerden arındırılabilecek 
yerlerdeki operasyonların bu 
hassasiyet sebebiyle haftalarca, 
aylarca sürebileceğini dile getirdi. 
Burada devletin herhangi bir 
zaafının bulunmadığına dikkat 
çeken Erdoğan, “Bu işi çözmedikten 
sonra da asla bu operasyonlar 
durmayacaktır, bunu da biliniz. Biz, 
780 bin kilometrekarelik bu vatan 
topraklarını, 78 milyon vatandaşımızı, 
bu bin 100 tane sözde aydından izin 
alarak, icazet alarak mı yöneteceğiz? 
Biz, izni ve görevi milletten aldık. 
Şimdi milletin bize verdiği yetkiyi 
kullanıyoruz, bunu sonuna kadar da 
kullanacağız” dedi. Burada sadece 
devletin, kendi vatandaşlarının 
can ve mal güvenliğine duyduğu 
saygının bulunduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna 
karşılık terör örgütü mensuplarının, 
vatandaşların malına, canına, 
mahremiyetine ve diğer tüm 
haklarına fütursuzca saldırdığını 
söyledi. Erdoğan, “(Kürtleri temsil) 

SİYASET
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diye bir şey yok, bunu biliniz. 
Onlar benim Kürt kardeşlerimi 
temsil etmiyor, tam aksine bunlar 
benim Kürt kardeşlerimin oradaki 
mahremiyetlerini bile çiğniyorlar” 
dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: 
“6-7-8 Ekim’deki olaylarda, dağın 
siyasetteki temsilcisi eş başkan, 
benim Kürt kardeşlerimi sokağa 
davet etmedi mi? Sokağa davet 
ettikten sonra benim o zaman 50 
tane Kürt kardeşim ölmedi mi? 
Bu 50 kişinin ölümüyle birlikte 15 
yaşındaki Yasin Börü’yü bunlar bir 
binanın 3. katından aşağı atmak 
suretiyle arabayla da çiğnemediler 
mi? Ne yapıyordu Yasin Börü? 

Kurban eti dağıtıyordu. Bunları 
yaşamadık mı? Yaşadık. Bunların 
böyle bir derdi yok. Biz, bu ülkede 
78 milyon vatan evladına hizmet 
verdik, 780 bin kilometrekareye 
hizmet verdik. Şimdi bu 99 barajı 
görüyorsunuz, bu barajlar ülkemin 
dört bir yanında var. Ama bu bölücü 
terör örgütü ve onların siyasetteki 
temsilcileri özellikle Güneydoğu’da 
baraj yapılmasını istemiyorlar. Şu Ilısu 
Barajı’yla ilgili çektiğimiz çileyi bir ben 
bilirim, bir bakanım bilir, bir de onun 
müteahhitleri bilir. Bunu yaparken 
de yapmadıkları, etmedikleri şey 
bırakmadılar. Ama biz onlara rağmen 
Ilısu Barajı’nı da yapıyoruz, yapacağız 

ve bitireceğiz. Onlar yıkar, biz yaparız, 
aramızdaki fark bu. Şimdi bu tablo 
karşısında terör örgütünün yanında 
yer almak için ancak o bildiriye imza 
atan ‘sözde akademisyenler’ gibi 
ruhunuzun kirlenmesi, kararması, 
her türlü insani hasleti yitirmiş 
olmanız lazımdır. Bu mümkün mü? 
Milletimizin bu mandacı artıklarına 
hak ettikleri cevabı vereceğinden ben 
şüphe duymuyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili 
kurumlara seslenmek istediğini 
ifade ederek, “Dün seslendim, 
bugün de sesleniyorum: İlgili 
kurumlarımızın da anayasamıza 
ve yasalarımıza göre açık suç teşkil 

SİYASET
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eden bu ihanet karşısında, anayasal 
ve yasal gereklerini yapacaklarına 
inanıyorum. Buradan asla taviz 
verilemez” dedi. Erdoğan, sadece 
bu sözde akademisyenlerin değil 
kimi siyasetçilerin de benzer 
tavırlar içinde olduğunu üzüntüyle 
gördüğünü vurguladı.
Terör örgütünün güdümündeki 
siyasi parti ve siyasi arenada yer alan 
bu temsilcilerini hiç saymadığını 
ve buna  gerek olmadığını dile 
getiren Erdoğan, “Çünkü benim 
gözümde onlar artık siyasetçi değil 
terör örgütünün bir maşasıdır. Şayet 
siyasetçi olsalardı kendi görüşleri, 
kendi iradeleri, kendi politikaları 
olur, onu uygular, ona göre hareket 
ederlerdi. Bunların tek yaptığı ise 
terör örgütünden aldıkları emirleri 
yerine getirmekten, Türkiye’ye 
husumet besleyen kim varsa gidip 
ona yanaş-maktan ibarettir. Böyle bir 
siyaset olmaz” diye konuştu.

SİYASET
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Sayın Bakanım sizin de çok iyi 
bildiğiniz üzere İzmir’de yıllardır 
mevcut olan bir kent içi trafik 
sorunu var. Konak Tünelinin 
açılması bir nebze olsa rahatlatma 
sağlasa da yeterli değil. Kent içi 
ulaşım konusunda İzmir için başka 
projeler hayata geçirmeyi planlıyor 
musunuz?
İzmir eşsiz doğası, kökleri binlerce 
yıl öncesine dayanan tarihi, turizm 
olanakları, sanayisi ve ticaretiyle 

Türkiye için her zaman önemli bir 
cazibe merkezi olma konumunu 
korumuştur. Türkiye’nin batıya açılan 
en önemli kapısı olmuştur. Ancak biz 
diyoruz ki İzmir sadece batıya açılan 
bir kapı olarak kalmasın. Her şeyiyle 
Türkiye’nin vitrini olsun. Bu noktada 
İzmir’in kentiçi ulaşım problemlerine 
karşı duyarsız kalmamız söz konusu 
bile değil. İzmir için hükümet olarak 
hem yerel yönetim hem de sivil 
toplum kuruluşlarımızla birlikte 

hareket ederek çok yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. Kentiçi ulaşımı İzmir’in 
yerel yönetim sorunudur diyerek 
İzmir’i yüz üstü bırakmadık. Sizin de 
dile getirdiğiniz üzere Konak Tüneli’ni 
hizmete geçirerek İzmir’in kalbinin 
attığı; Kordon, Alsancak, Konak, 
Basmane gibi semtlerin trafik yükünü 
azalttık. Bunun yanında çevreyolunu 
hızla tamamlayarak transit yolcu 
ve yük taşımacılığını kentiçinden 
çıkardık. İZBAN’ı devreye aldık. 

Ulaşımda büyük başarı katettik 
Simge dergisi için özel bir röportaj veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
hem İzmir için projelerini anlattı hem de 2016-2019 yıllarına ilişkin hedeflerini paylaştı.

SİYASET
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Şimdi mevcut hattı genişletmeye 
devam ediyoruz. Kısa bir zaman 
önce 30 kilometrelik Cumaovası-
Tepeköy İZBAN hattının test 
sürüşlerine katıldım. Çok yakın bir 
tarihte bu hatta da  yolcu taşımaya 
başlayacağız. Böylece Torbalı’nın 
içinden İzmir’in merkezine, hatta 
Aliağa’ya kadar seyahat etmek 
mümkün olacak. Proje ile Cumaovası-
Tepeköy arasındaki günlük 
işletilebilen tren sayısı 44 trenden 
190 trene çıkacak. Ayrıca Tepeköy-
Selçuk arasında da 26 kilometrelik 
kesime 2. Hat yapımını da başlattık. 
2016 yılı sonunda açmayı planlıyoruz. 
İZBAN’ı kuzeyde Bergama güneyde 
ise Selçuk’a kadar uzattığımızda 

188 kilometre ile dünyada kentiçi 
raylı taşımada bir ilki gerçekleştirmiş 
olacağız. Ancak İzmir’in bunun gibi 
şehiriçi ulaşımında oluşan darboğazın 
aşılmasında entegre ve modern 
ulaşım projelerine çok ihtiyacı var. Bu 
noktada Körfez’e yapılacak Tüp Geçit 
Projesi de çok önemli. Daha önceden 
de belirttiğim üzere İzmirliler istesin 
yapalım diyorum. İzmirlilerin bu 
konuda uzlaşmasını istiyorum. 
Projeyle ilgili doğaya ve tarihi yapılara 
zarar vereceğine yönelik yanlış 
yönlendirici ve haksız eleştiriler 
görüyoruz. ÇED sürecimiz devam 
ediyor ve bu proje hiçbir şekilde 
doğal yapıya zarar vermeyecek. 
Kuş Cenneti’ne zarar getirecek bir 
durum olmayacak. Güzergah İzmir 
Çevre Yolu, Çiğli ve Menemen ile 
bağlanacak şekilde planlanıyor. Diğer 
tarafta da Narlıdere’de, İnciraltı’nın 
hemen yanından Çeşme Çevre 
Yolu’na bağlanacak şekilde olacak.  
Ayrıca bir de bu projede teknik 
nedenlerden ötürü yapay bir ada inşa 
edilmesi gerekiyor. Körfez’in zemin 
yapısıyla ilgili bir durum. Toplam 
proje uzunluğu 1800 metre tünel 
4200 metre köprü ve 800 metrede 
yapay ada olacak. Tüp geçitten 
köprüye geçişte sağlam bir zemine, 
yapıya ihtiyaç var. Bu konuda da 
İzmirlilerin görüşlerini alacağız ve bu 
yapay adanın İzmir’e ayrı bir güzellik 
katacağını düşünüyorum.

Sayın Bakanım, İzmir için hep 
dev projeler gerçekleştiriyoruz 
diyorsunuz. Bunlardan bazıları da 
sizin bakanlığınız uhdesinde olan 
karayolları yatırımları. İzmirliler 
heyecanla İzmir-İstanbul Otoyolu 
ve Sabuncubeli Tüneli’nin hizmete 
açılmasını bekliyor. Bu projeler şu 
anda ne aşamada?
Ben sözümün arkasındayım. İzmir’i 
geleceğe taşıyacak dev projeler 
hızla devam ediyor. İstanbul-İzmir 
Otoyol projesine iki kanattan 
devam ediyoruz. 2016 yılı sonuna 
kadar Kemalpaşa-Bornova Otogar 
Kavşağı (20 km) ve Orhangazi-Bursa 
Çevreyolu (25 km) olmak üzere 

toplam 45 km ile birlikte projenin 
tamamında 98 kilometrelik kısmının 
trafiğe açılmasını hedefliyoruz. 
Ayrıca İzmir’i Ankara’ya bağlayacak 
İzmir-Ankara Otoyolu’nun proje 
çalışmalarını da yapıyoruz. Proje 
sadece İzmir–Ankara ve otoyol 
güzergâhı üzerindeki illeri değil 
İç Anadolu’yu, Karadeniz Bölgesi 
ve Doğu Anadolu’yu da Ankara 
üzerinden Türkiye’nin en büyük 
limanına sahip olacak İzmir’e 
bağlayacaktır. 501 km otoyol ve 
71 km bağlantı yolları olmak üzere 
toplam 572 km olan yolun zemin 
araştırma çalışmalarına devam 
ediyor. Kavşak planları onaylanan 
ve büyük sanat yapıları projeleri 
hazırlanmakta olan otoyolun 
proje çalışmalarının 2016 yılı 
içerisinde bitirilmesini planlıyoruz. 
Sabuncubeli Tüneline gelince. 
Bu proje, İzmir- Manisa arasında 
fiziki yapısı nedeniyle yıllardır 
sürücülerimizin korkulu rüyası olan 
İzmir-Manisa arası yolculuk süresini 
15 dakikaya düşürerek iki ili birbirine 
yaklaştırmakla kalmayacak iki şehrin 
kaderini birleştirecek. Kazı çalışmaları 
hızla devam ediyor. Şu anda tünelin 
İzmir tarafında sağ tüpte 1.404 m  sol 
tüpte 1.457 m  Manisa tarafında, sağ 
tüpte ise 326 m. sol tüpte 50 m. kazı 
çalışmaları tamamlanmıştır.

Sayın Bakanım İzmirlilerin merakla 
beklediği projelerden biri de İzmir-
Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi. 
Şu anda çalışmalar ne durumda ve 
İzmirliler ne zaman bu ayrıcalıktan 
faydalanmaya başlayacak?
Biliyorsunuz mevcut Ankara-İzmir 
demiryolu hattı 824 kilometre ve 
seyahat süresi yaklaşık 14 saat. Bu 
projeyle, iki şehir arası mesafeyi 
624 kilometreye  seyahat süresini 
ise 3,5 saate düşüreceğiz. Şu anda 
167 kilometrelik  Ankara (Polatlı) – 

“İstanbul-İzmir Otoyol 
projesine iki kanattan 

devam ediyoruz.“

SİYASET
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Afyonkarahisar arası altyapı yapım 
çalışmaları hızla devam ediyor. 
Diğer bölümleri de Afyonkarahisar 
– Uşak, Banaz- Eşme, Eşme-Salihli, 
Salihli-Turgutlu-Manisa, Turgutlu-
İzmir Otogar ve Otogar-Halkapınar 
olmak üzere kesimlere ayırdık ve 
her birinde çalışmalar aşama aşama 
devam ediyor. Afyon-Ankara arasını 
2018 Afyon-İzmir arasını ise 2020 yılı 
içersinde bitirmeyi planlıyoruz.
Ayrıca yeri gelmişken Kemalpaşa 
Lojistik Köyü Projesinden de 
bahsetmek istiyorum. İleriye yönelik 
olarak Çandarlı Limanına demiryolu 
bağlantısı ve diğer taraftan Torbalı-
Kemalpaşa demiryolu bağlantısını da 
planlanmakta olduğumuz bu proje 
ile tüm Ege Bölgesinin yüklerinin 
toplama merkezi Kemalpaşa 

Lojistik Köyü olmasını planlıyoruz. 
Ayrıca Cumaovası-Aliağa arasında 
demiryolu kent içi ulaşıma tahsis 
edilmesi halinde Denizli, Aydın 
istikametinden gelen demiryolu 
yükleri Torbalı-Kemalpaşa-Menemen-
Aliağa-Çandarlı güzergâhını 
takip ederek, Çandarlı limanına 
ulaşacaktır. Şu anda 1 Milyon 130 bin  
metrekarelik alanın kamulaştırması, 
altyapı inşaatının yüzey tesviyesi ve 
demiryolu bağlantısı tamamlanmıştır. 
İleride öngörülen genişleme alanı 
ile birlikte toplam alanı 3 milyon 
metrekare olacaktır. 

Sayın Bakanım Adnan Menderes 
Havalimanı’nı yenileyerek 
İzmir’e çok güzel bir havalimanı 
kazandırdınız. Ancak İzmir 

bir kıyı şehri olduğu halde 
İzmirliler olarak denizden çok 
fazla faydalanamadığımızı 
düşünüyoruz. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Elbette İzmir’in sadece demiryolu 
ve karayolu alt yapısına değil deniz 
ulaşımına da yatırımlar yapıyoruz. 
İzmir’i Türkiye’nin en büyük yat 
turizm merkezi haline getirmek 
için Yeni Foça, Çeşme Fenerburnu, 
Güzelbahçe, Urla Çeşmealtı, 
İnciraltı, Karşıyaka, Bayraklı, Şakran, 
Karaburun, Çeşme Şifne  ve daha nice 
yeni yerde yat limanı projelerimiz 
başladı. Ayrıca Güzelbahçe Yalı, ve 
Doğanbey Payamlı’ya yeni balıkçı 
barınakları kuruyoruz. Yine yapımı 
sürmekte olan Çandarlı Limanı’da 
Türkiye’nin en büyük, Dünyanın ise 
ilk 10’u arasında yer alan bir liman 
olacak. Proje kapsamında; 480 
metrelik taş dolgu dalgakıran, 1.020 
metrelik kazıklı dalgakıran imalatını 
2013 yılında tamamladık. Üstyapının 
yap işlet devret ile yapılmasına 
ilişkin ihale çalışmalarımız sürüyor.   
Sonra sizin de belirttiğiniz gibi 
İzmirlilerden büyük beğeni toplayan 
Adnan Menderes Havaalanı’nı çağın 
ihtiyaçlarına ve İzmir’e yakışacak 
şekilde büyüttük ve  yenileyerek 
hayata geçirdik. Tabi bunu 
burada bırakmayacağız. Gelecek 
dönemde mevcut tesislerin deprem 
güçlendirmesi, apron ile taksi yolları 
yapımı, çevre güvenlik yolunun ve 
dahili yolların rehabilitasyonu ile çevre 
tel örgüsü imalatlarının nizami hale 
getirilmesi projeleri için de toplamda 
186 milyon TL’lik yatırım yapılmasını 
planlıyoruz. Uzun lafın kısası İzmir her 
şeyin en güzeline layık … İzmir için 
hayal edilen her şeyin gerçek olmaya 
hakkı var ve İzmir’in çalışkan insanları 
bu hayallerin gerçeğe dönüşmesi için 
en önemli etken. Biz hükümet olarak 
İzmir’e her türlü yatırımı yapmaya her 
türlü desteği vermeye hazırız. Bizim 
derdimiz de sevdamız da halkımıza 
ve İzmir’e hizmet etmek. Bugüne 
kadar ideoloji değil, hizmet siyaseti 
yaptık. Bundan sonrada hiçbir şey 
değişmeyecek.

SİYASET
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Türkiye’nin birliği, beraberliği ve 
kardeşliğinin korunması adına 
2016’nın geçen yıldan daha 

iyi bir yıl olmasını dileyen Yıldırım, 
“2015, seçimlerle geçen bir yıl 
oldu. Ancak Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı açısından 
pek çok alanda ilerleme kaydedildi” 
dedi. Havayolunda taşınan yolcu 
sayısının, geçen yıl, bir önceki yıla 
göre yüzde 10’un üzerinde artarak 
181 milyon olarak gerçekleştiğini 
açıklayan Yıldırım, yeni hatların 
devreye girmesiyle demiryollarında 
da özellikle yolcu taşımacılığı 
alanında artışın devam ettiğini 
ifade etti. Demiryollarında 
2003’ten bu yana mevcut hatları 
yenileme kapsamında çalışma 
yürütüldüğünü anımsatan 
Yıldırım, “Yüzde 80’in üzerinde,11 
bin kilometrelik yol ağının 
yenilendiğini görüyoruz. Bu 
hatlar 50-60 yıldır yenilenemeyen, 
çalışması emniyet ve performans 
açısından sakıncalı hatlardı. Bu 
nedenle yük taşımacılığında artış 
olmadı. Ancak 13 yılın tamamına 
bakarsak, 13 milyon ton taşıma 

ile devralmıştık, 26 milyon 
tona çıktık. Diğer alanlara göre 
mütevazı de olsa iki kat artış oldu” 
diye konuştu. Mevcut hatlarda 
sinyal ve elektrifikasyon alanında 
yenilemeler yapıldığını bildiren 
Yıldırım, 2003’te yüzde 18 olarak 
belirlenen elektrikli hatların 
toplam uzunluk içindeki 
payının 2015’te yüzde 36’ya 
çıktığını, 2018’de ise yüzde 65’e 
ulaşacağını kaydetti. Yıldırım, sinyalli 
hatların oranının 2003’te yüzde 23 

seviyesinde olduğunu belirterek, 
son 13 yılda yüzde 82 artış ile bu 
oranın yüzde 37’ye yükseldiğini ifade 
etti. Hızlı tren projelerinin devam 
ettiğine işaret eden Yıldırım, “2015 
itibarıyla bin 213 kilometre hızlı 
tren hattını tamamladık, hizmete 
aldık. Devam eden ve yeni 
alacağımız projelerle hızlı tren 
hattımızı 2018’de 3 bin 200 
kilometreye çıkarmış olacağız” diye 
konuştu. Bakan Yıldırım, İstanbul 
trafiğinin her geçen gün artmasına 
karşın 2015’te köprülerden geçen 
araç sayısının azaldığına dikkati 
çekerek, şöyle devam etti: “Türkiye’de 
motorlu araç sayısı 8 milyondan 20 
milyona dayandı ama köprülerden 
geçen araç sayısı 150 milyondan 
141 milyona düştü. Marmaray 29 
Ekim 2013’te açıldı ve bugüne 
kadar 114 milyon yolcu taşıdı. 
İstanbul nüfusunun neredeyse 8 
katı. İşte köprülerdeki azalmanın 
izahı bu. Yeterli altyapıyı hazır hale 
getirirseniz, insanlar kendi araçları 
yerine toplu taşımayı tercih ediyor ve 
büyük şehirlerdeki trafik sorunu bu 
şekilde azalmış oluyor.”

SİYASET
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Davutoğlu 3. köprü şantiyesinde
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu. Davutoğlu’na, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
şantiyesinde incelemelerde 
bulundu. Davutoğlu, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı 
yollarını kapsayan projenin yüzde 
88’inin gerçekleştiğini belirterek, 
“Dolayısıyla bağlantı yollarıyla birlikte 
köprünün bu yaz içinde açılmasına, 
inşallah olağanüstü bir durum söz 
konusu olmazsa karar verdik. Köprü 
ve bağlantı yolları birlikte inşallah bu 
yaz içinde, mümkün olan en erken 
vakitte İstanbulumuza, ülkemize 
kazandırılmış olacak” dedi. Köprünün 
dünyada köprü mimarisi açısından 
ilk niteliği taşıdığına değinen 
Davutoğlu, şu bilgileri paylaştı: 
“O anlamda da sadece ülkemize ve 
İstanbulumuza değil, dünyada bu 

yönde yapılan çalışmalara da bir 
katkı mahiyetinde. Dünyanın en 
geniş asma köprüsü, 59 metre 
genişlik, 322 metre kule yüksekliği ile 
dünyada genişlik ve kule yüksekliği 
bağlamında dünya birincisi bir 
köprü. Bu iki kombinasyonu bir 
araya getiren de yegane köprü. 
Ayrıca üstünden demiryolu da 
geçen 2 bin 164 metre uzunlukta 
olması bağlamında da bir ilk niteliği 
taşıyor. Son derece özgün bir mimari, 
hem mimari görüntü anlamında 
hem de bütün bu özellikleri 
barındıran bir köprü mahiyeti 
taşıması anlamında dünyada bir ilk. 
Gerçekleşmesi anlamında da 2,5 yıl 
gibi benzer örneklerde görülmeyen 
bir hızla gerçekleşti.” Başbakan 
Davutoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı’na, emeği 
geçen bütün bakanlara, teknik 
yetkililere, müteahhit firmaya 
teşekkür etti. Odayeri-Paşaköy 
arasındaki bağlantı yollarının da 
süratle tamamlandığını bildiren 
Davutoğlu, şöyle konuştu: “Daha 
önce iki ayrı açılış planladığımız bir 
projeydi, ama şimdi, bugün aldığımız 
bilgilerle Sayın Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanımızla birlikte 
şu hususta firma yetkilileriyle 
mutabık kaldık: Aradaki süre gittikçe 
kapanıyor. Köprünün devreye 
girmesiyle bağlantı yollarının 
devreye girmesi arasındaki süre, 
bağlantı yollarındaki hızlı seyir 
dolayısıyla kapanıyor. Bu konuda 
yetkilileri de tebrik ediyorum. 
Dolayısıyla neredeyse arada 
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Davutoğlu 3. köprü şantiyesinde birkaç ay gibi bir süre kalıyor açılış 
bakımından. Şu ana kadar da 
projenin yüzde 88’i gerçekleşti. 
Dolayısıyla bağlantı yollarıyla 
köprünün birlikte bu yaz içinde 
açılmasına, inşallah olağanüstü bir 
durum söz konusu olmazsa, karar 
verdik. Köprü ve bağlantı yolları 
birlikte inşallah bu yaz içinde, 
mümkün olan en erken vakitte 
İstanbulumuza, ülkemize 
kazandırılmış olacak.” Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, köprünün, 
İstanbul’daki diğer iki köprünün 
yükünü almanın yanı sıra Avrupa-
Asya arasında transit geçiş 
konusunda şehre büyük bir 
rahatlama getireceğini belirterek, 
“Ulaşıma getirdiği rahatlama dışında 
şunu da bütün İstanbul’a bir taahhüt 
olarak söylüyoruz ve gerçekleşen 
bir taahhüt olarak: İstanbulumuzun 
bu bölgesinde bulunan ekolojik 
denge de en detaylı şekilde 
hesaplarla, çalışmalarla korunacak 

ve hiçbir şekilde yeşil dokudan bir 
kayıp yaşanmayacak, yaşanmıyor, 
yaşanmayacak. Bu konuda da 
gerekli bütün tedbirler alındı” dedi. 
Davutoğlu, ramazanda işçilerle iftar 
yaptıklarını ve bu süre içinde 
evlenen bütün işçilerin düğün, 
nikah törenlerinin açılış esnasında 
yapılacağını konuştuklarını hatırattı.

“3. köprü transit 
geçiş konusunda 

şehre büyük 
bir rahatlama 

getirecek.”

SİYASET
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Banka soyguncusunu yakalayan 
iki emniyet mensubuna 
“yılın polisi” seçilmeleri 

dolayısıyla ödül verildi. İl Emniyet 
Müdürlüğünce hayata geçirilen 
“ayın polisi” uygulamasında 
ödüllendirilen personel arasında 
yapılan değerlendirmede, geçen yıl 
10 Ekim’de Bornova ilçesindeki banka 
şubesinde silahlı soygunun ardından 
kaçmaya çalışan zanlıyı çaldığı 
parayla yakalayan polis memurları 
Ümit Şener ve Orhan Kişin, “yılın 
polisi” seçildi. 
Vali Mustafa Toprak, valilikte 
düzenlenen ödül töreninde 
güvenlik güçlerinin takdire şayan 
çalışmalar yaptıklarını belirterek, 
projede emeği geçenlere teşekkür 
etti. Öne çıkan polis memurlarının 

ödüllendirilmesinin önemine 
değinen Toprak, “Bu, hizmetlerin 
yapılması noktasında tatlı bir rekabet 
sağlıyor” dedi. Kentte görevli polis 
memurlarının mesleklerini daha 
profesyonelce yürütmelerini ve 
başarılı olmalarını sağlamak, moral 
ve motivasyonlarını yükseltmek 
amacıyla “ayın polisi” uygulamasının 
hayata geçirildiğini anlatan İl 
Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya 
da başarılı personeli takdir ederek 
ödüllendirmeyi amaçladıklarını 
söyledi.  Konuşmaların ardından 
törene aileleriyle gelen polis 
memurları Şener ve Kişin’e başarı 
belgeleri ile Kıbrıs’ta tatil hediyesi 
verildi. Törene İl Jandarma Komutanı 
Albay Hasan Koçyiğit ile il emniyet 
müdür yardımcıları da katıldı.

İzmir’de ‘Yılın Polisleri’ne ödül
İzmir’de 10 Ekim 2015’te banka soyguncularını yakalayan 2 emniyet mensubu, “yılın polisi” seçilerek 
ödüllendirildi. Vali Mustafa Toprak, valilikte düzenlenen ödül töreninde güvenlik güçlerinin takdire 
şayan çalışmalar yaptıklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

GÜNCEL
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TAPINAKÇILAR NEDEN RAHATSIZ!
ERDOĞAN KAYIP HAZİNEYİ  
BİLİYOR MU?
Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu, 
Tapınak Şövalyeleri’nin Erdoğan’dan 
rahatsız olduğunu iddia etti. Özellikle 
bazı güçlerin Tapınak Şövalyeleri’nin 
hazinelerinin bulunduğu 10 
kayıp geminin en son İstanbul’da 
demirlediğini ve buna ilişkin 
fotoğrafların bulunduğunu söyleyen 
Kurtoğlu, Erdoğan’ın Kanal İstanbul 
projesi ile böyle bir servetin ortaya 
çıkabileceğini iddia etti.

A Haber’de yayınlanan bir 
programa katılan Doç. Dr. Ramazan 
Kağan Kurtoğlu, Türkiye’deki 
Mason yapılanması ve Tapınak 
Şövalyeleri’nin faaliyetlerini anlattı. 
Vatikan’da üst düzey görev yapmış 
bir ismin daha sonra Müslüman 
olduğunu ve Türkiye’den vatandaşlık 
istediğini anlatan Kurtoğlu, Vatikan 
kaynaklarında Tapınak Şövalyaleri’ne 
ilişkin bazı bilgilerin olduğu ve aynı 
bilgilerde hazineleri taşıyan 10 
geminin en son Büyükçekmece’de 
demir attığı iddialarının yer aldığını 
söyledi.

FOTOĞRAFI GÖSTERDİ
Türkiye’de o döneme ait bir fotoğrafı 
paylaşan ve yine Trakya’da beşgen 
bazı yapılar bulunduğunu anlatan 
Kurtoğlu, Tapınakçılar’ın Erdoğan’dan 
rahatsız olmasının nedeninin ise bu 
kayıp gemiler olabileceğini iddia etti. 
İşte Kurtoğlu’nun o sözleri;

SERVET TAŞIYAN GEMİLER 
“Tapınak şovalyelerinin 10 tane kayıp 
gemisi var. Bu kayıp gemilerin, bu 

konudaki kaynağımı da söyleyeyim: 
Vatikan da bu konuda son derece 
eski ve doyurucu kaynaklar var. Ben 
de en azından açıkçası bu bilgileri 
Vatikan’da görev almış insanlardan 
elde etme imkanı buldum. Biraz önce 
size verdiğim bu resim Türkiye’de 
çekildi. Açıkça söyleyebilirim. 
Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın, 
özellikle küresel odaklar tarafından 
hedefe konulmasını da bu gemilere 
bağlıyorum.

Beğenir beğenmezsiniz Sayın 
Cumhurbaşkanını! Fikirlerine 
katılır katılmazsınız ama Sayın 
Cumhurbaşkanı’na yüklenilmesinin 
en önemli sebebinin ben açıkçası 
Kanal İstanbul projesinin olduğunu 
düşünüyorum. Biliniyor ki Vatikan 
kaynaklarından öğrendiğim şu ki bu 
kayıp 10 geminin Büyükçekmece 
körfesine geldiği ve bu resim bizim 
Trakya bölgesinde çekildi. Bu kayıp 
10 gemide tapınakçıların hazinesi var. 
Fransa’dan kaçırdıkları hazineler var.

“ERDOĞAN’IN HABERİ OLABİLİR” 
İddia bu ve anlaşılıyor ki bu konuda 
Sayın Cumhurbaşkanı şöyle veya 
böyle bir bilgiye sahip. İddialara göre 
bu Kanal İstanbul’un Silivri’den felan 
geçeceği değil yaklaşın biraz daha 
Büyükçekmece’ye geldiyse ve bu 
beşgen yapılan Trakya bölgesinde, 
biliniyor bunlar. Devletin istihbaratı 
da biliyordur muhtemel. Bu konuda 
Türkiye devleti de bakıyım araştırayım 
diyebilir mi bu mümkündür.”

İç
im
izd

en

Hasan Alparslan

İÇİMİZDEN

hasan.alparslan@simgedergi.com
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Uluslararası Basın Yayın Birlikleri 
Federasyonu, İzmir Valisi Mustafa 
Toprak’ı makamında ziyaret etti.
Uluslararası Basın Yayın Birlikleri 
Federasyonu Genel Başkanı ve Simge 
dergisi imtiyaz sahibi Şerafettin 
Şıvkın, Genel Koordinatör Oktay, 
Cantülay, Reklam Müdürü Gülşah 
Bağcı ile Halkla İlişkiler Müdürü 
Simge Şıvkın’ın bulunduğu ziyarette, 
mesleki konular, federasyonumuzun 
gerçekleştirdiği ve hedeflediği 
etkinlikler hakkında bilgilendirmede 
bulunuldu. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, 
“Sizleri aramızda görmekten ve 
valilik ziyaretinizden dolayı teşekkür 
ediyorum. Uluslararası Basın Yayın 
Birlikleri Federasyonu’na gelecekteki 
projeleri için başarılar diliyorum” 
dedi. Ziyaret; federasyonumuzun 
dönem içerisinde gerçekleştireceği 
etkinliklere katılım dilekleri iletilerek 
son buldu.

İzmir Valisi Mustafa 
Toprak’a ziyaret

GÜNCEL
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MODA

Dünya moda otoritelerince 
tekstilin en önemli fuarı 
olarak kabul edilen IF 

Wedding Fashion İzmir 2016’ya 
rekor başvuru geldi. Başta 
Rusya krizi, Suriye’deki iç savaş 
ile Ortadoğu ülkelerindeki 
karışıklıkların neden olduğu 
tıkanmayı aşmaya çalışan sektör, 
kendisine açılan yeni pazar 
fırsatlarını “Gelinliğin Başkenti” 
İzmir’de yakaladı. İZFAŞ’ın 4 kıta 
ve 75 ülkede yürüttüğü yoğun 
tanıtım çalışması meyvelerini verdi. 
25 bin profesyonel ziyaretçinin 
geleceği IF Wedding Fashion İzmir 
– 10. Gelinlik, Damatlık ve Abiye 
Giyim Fuarı öncesi, üreticiler tüm 
standları doldurdu. IF Wedding 
Fashion İzmir Fuarı, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ev sahipliği İZFAŞ 
tarafından Fuar İzmir’de 2 – 5 Şubat 

2016 tarihlerinde düzenleniyor. 
İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı 
Hasan Tunçağ, yürütülen tanıtım 
kampanyasında ilk kez sektöre 
yeni pazarlar kazandırılmasının 
hedeflendiğini belirterek “Gelinlik, 
Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda” 
bu yıl tüm standlarımız doldu. 
Sektör, kıtalararası çalışmamıza 
olumlu tepki verdi. Bu yıl İzmir 
sayesinde sektör için dönüm noktası 
olacak” dedi. 2016 gelinlik ve abiye 
modellerinin ilk kez  podyuma 
çıkacağı fuar öncesi,  Fuar İzmir’de 
hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2 
Şubat tarihinde açılacak olan fuar  4 
gün sürecek. Fuar süresince İZFAŞ, 
kendi alanında dünyanın en saygın 
modacılarını İzmir’de ağırlayacak. 
2016 gelinlik modellerini görmek 
için 75 ülkeden alıcılar İzmir’de 
otelleri doldurdu. 

Türk tekstili İzmir’deki dev fuarla yaşanan kriz dolu günleri geride 
bırakmaya hazırlanıyor. Tekstilin en önemli fuarı kabul edilen 
IF Wedding Fashion İzmir 2016’ya rekor başvuru geldi.

İzmir’e katılımcı rekoru
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TÜRK - JAPON
DOSTLUK KONSERİ
Üsküdar Belediyesinin düzenlediği “Türk Japon Dostluk 
Konseri”nde iki ülkenin geleneksel çalgıları eşliğinde 
müzik ziyafeti sunuldu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Nevmekan’da gerçekleşen konser öncesinde AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküdar’da Türkiye’nin 
ve dünyanın pek çok şehrinden insanların yaşadığını 
belirterek, “Üsküdar bir kardeşlik, tahammül ve hoşgörü 
şehri” dedi.

PARİS’TE YEŞİLÇAM 
MÜZİKLERİ

Paris Türk Müziği Korosu, Yeşilçam filmlerinin müziklerini 
Fransa’nın başkenti Paris’te sanatseverlerle buluşturdu. 

Paris Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen Yeşilçam 
filmlerinin unutulmaz müziklerinin çalındığı “Yeşilçam” 

konserine ünlü müzisyen Cahit Berkay onur konuğu olarak 
katıldı. Konserde Berkay’a ait Selvi Boylum Al Yazmalım ve 

Neşeli Günler filmlerinin yanı sıra Mavi Boncuk, Fosforlu 
Cevriye, Feride ve daha birçok Yeşilçam filmlerinin 

müzikleri çalındı.

‘MAVİ BİSİKLET’ BERLİN 
FİLM FESTİVALİ’NDE
Bir çocuğun büyüklerin dünyasında karşılaştığı 
adaletsizliklere çözüm arayışını konu alan “Mavi Bisiklet” 
filmi 66. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde yarışacak.
Yönetmenliğini Ümit Köreken’in üstlendiği “Mavi 
Bisiklet”, festivalin “Generation Kplus” kategorisinde, 
ana kahramanı çocuklar ve gençleri konu alan 
filmlere yönelik “Kristal Ayı Ödülü” için yarışmaya hak 
kazandı. Senaryosunu Ümit Köreken ve Nursen Çetin 
Köreken’in yazdığı film, festivalde aynı zamanda dünya 
prömiyerini gerçekleştirecek. Çekimleri Konya, Akşehir’de 
tamamlanan “Mavi Bisiklet”in tüm başrol oyuncuları, civar 
köylerden seçilen çocuklardan oluşuyor. 

KÜLTÜR-SANAT



33OCAK 2016 - SAYI 10

İÇİMİZDEN

Türkiye’ye ihanet 
emperyalistlerden merhamet!
İki Şey Yıkar İnsanı; Dostundan Gelen İhanet, 
Düşmanından Gelen Merhamet. Hazreti 
Mevla’nın yukarıdaki söylediği cümleler 
bugünün Ortadoğu’sunu ve Türkiye’sini 
okarda net bir şekilde anlatmaktaki bu başlığı 
atmakta kendimi yükümlü hissettim. Bu 
ayki yazımda sizlere kimlerin dost olması 
gerekirken ihanet ettiğini ve kimlerin 
düşmanlarından merhamet beklediğini 
anlatmak istiyorum. Gecen ayki yazımda 
soğuk savaşı anımsatan bir dünya düzeni 
içine girdiğimizi yazmıştım, simdi daha 
net bir şekilde bunu görmekteyiz. Güç 
dengelerin değiştiği bu zaman çerçevesi 
çerisinde dostluklar ihanete uğruyor ve 
düşmanlar merhamet gösterisi yaparak 
yeni dostluklar kuruyor. Uluslararası 
siyasette gördüğümüz değişkenlik normal 
karşılanabilir çünkü dış siyasette ülkeler 
çıkarları doğrultusunda hareket ederler 
fakat içimizde bulunan ve ihanet edenler 
sonra dış güçlerden merhamet umuyorsa 
o zaman bu tehlikenin kapıda olduğunun 
bariz bir göstergesidir. Şunu demeye 
çalışıyorum, emperyalist güçler içimizdeki 
ihanet edenlere merhamet gösteriyor 
çünkü bu onların çıkarları için çalışıyor ve bu 
mantıktan hareket ederek sunu görüyoruz 
ki ihanet edenlerde emperyalistler için 
çalışıyor. Ülkemizde bazıları hükümet, devlet 
ve Türkiye halklarının çıkarlarını birbirine 
karıştırıyor ve ihanet etme sebeplerini 
mevcut hükümete duydukları rahatsızlıkların 
üzerine kurguluyor. Kısaca bu üç kavramların 
arasındaki farklılıklara değinmek istiyorum. 
Hükümetler geçicidir ve insanlar hükümetleri 
temsil ederler. Hükümetler insanlara bağlıdır 
o insanlar o makamda oldukları surece 
hükümet olurlar. Devlet ise kurumlardır ve 
kalıcıdır. Hükümetler halkın verdiği yetki 
ile kısıtlı süre içerisinde devlete hüküm 
ederler fakat devlet değildirler. Son kavram 
(HALK) aslında hükümetten ve devletten 
daha önemli ve gerçekçidir çünkü halk için 
devlet ve hükümet vardır. Hükümete ihanet 
edebilirsin (seçimde başka bir partiye oy 
verirsin), devlete ihanet edebilirsin (başka 
ülkeye göç edersin) fakat halka ihanet 
etmek ve emperyalistlere karşı halkını 
muhtaç duruma düşürmeye çalışmak veya 

zayıflatmak ihanetinde ötesinde hainliktir, 
halk düşmanlığıdır. Kim mi bu dostluğa 
ihanet edenler, düşmandan merhamet 
umanlar? Ne yazık ki ülkemizde bu türden 
insanlar çok. Bazıları barış, solculuk ve devrim  
adı altında bildirge yayınlıyor ve düşman 
gördüğü emperyalist güclerden merhamet 
umuyor.Uluslararası örgütleri Türkiye’ye 
davet ediyor, gözlemci olucaklarmış. Nerde 
gördünüz emperyalistlerin gözlemci 
oldugunu ve barışın geldiğini, Bosna’da 
mı? Ruanda’da mı? Hepimiz barış ve huzur 
istiyoruz, hepimizin içi yanıyor ülkemizin 
güneydoğusundaki olaylardan dolayı 
ama biz emperyalistlerden barış getirmesini 
asla ummuyoruz. Keşke bildirgenizi dış 
gücleri Türkiye’ye çekmek için değil Türkiye 
halkına hitaben yazsaydınız, onları harekete 
geçirmeye çalışsaydınız, barışı getirmeleri için 
kardeşliği öne cıkarıp terörü lanetleseydiniz, 
o zaman bu halk sizin arkanızda dururdu. 
Şimdi gelelim PKK terrör örgütüne. Üzülerek 
söylüyorumki bazıları bu kanlı örgütü 
devrimci, özgürlükçü veya ezilen halkların 
kahramanı gibi göstermeye çalışıyor. Bu 
kadar mı körleştik? İktidar düşmanlığı 
yüzünden halkımızı terör örgütlerin safınamı 
çekmeye çalışıyoruz.Emperyalistlerin 
merhamet gösterdiği bir örgüt hiç bir zaman 
halkdan yana olamaz, olmamıştır. Halkına 
ihanet etmiş ve dış güçlerin merhametini 
kazanmış bir örgütten kahraman, devrimci 
veya halk savaşcısı cıkarmak istiyenler aslında 
başka cıkarlar peşindedir. Halkını düşünen 
bir örgüt gerekirse insanların ölmemesi 
için silahını bırakır, PKK gibi savaşı, terörü 
halkın içine taşımaz. Bunlar dostlarına (halk) 
ihanet etmiş ve düşmanlarından gördükleri 
merhametle ayakta kalmayı başarmışlar. Ama 
şunu unutmuyalım ki düşman merhamet 
gösterir ama sonunda düşmandır. Gösterdiği 
merhamettin zamanı gelir bin kattını ister. 
Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçde halka 
ihanet ve emperyalistlerden merhamet 
görenler ne devrimci, solcu, özgürlükçü 
oldular nede olabilirler zaten hiç de olmadılar. 
Gün gelir Türkiye’ye ihanet edenler ve 
emperyalistlerden merhamet görenler ihanet 
ettiği dostlardan merhamet eli beklerler. İşte 
o gün kararı halk vericektir!İç

im
izd

en

Kaan Namlı
kaan.namli@simgedergi.com
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Müge Anlı ‘Sevgi İzi’ projesi
Müge Anlı’yı bilmeyenimiz yoktur. 
Kendisi, yaklaşık 10 sene önce 
başladığı televizyon programında 
elde ettiği başarıları nedeniyle 
hayatımıza girmiş olan başarılı 
ve güçlü bir kadın portresi… 
Programına gelen engelli kayıp 
yakınlarının kendisine ilham 
olduğunu belirten Müge Anlı, 
zihinsel engelli, Alzheimer veya 
benzeri rahatsızlıkları bulunan, 
kaybolduğunda kendini kimseye 
ifade edemeyecek durumdaki, 
ağzı olup dili olmayan meleklerin 
daha kısa sürede bulunması için bir 
mekanizma oluşturmaya karar verdi 
ve ‘Sevgi İzi’ adlı yeni bir uygulamayı 
hayata geçirdi. 
Müge Anlı’nın Tatlı Sert adlı 
programına birçok kayıp ilanı 
başvurusu yapılıyor. Tedirgin olan 

aileler kayıp yakınlarını bulmakta 
oldukça zorlanıyorlar. Yeni başlatılan 
Sevgi İzi uygulamasıyla artık kayıp 
insanları bulmak epey kolaylaşacak. 
Özellikle günümüzde engelliler, 
alzheimer veya benzeri rahatsızlıklar 
olanların kaybolması sıkça rastlanan 
bir durum. Böyle üzücü bir durumla 
karşılaşmamak için ailelerin tek 
yapması gereken benibuldular.com 
sitesine girip formu doldurmak. 
Bu formu doldurduktan sonra 
kendilerine verilen numarayı 
anlaşmalı dövmecilerden ücretsiz 
olarak kollarına yazdırmaları yeterli 
oluyor. Bu iz yaptırıldığında elinde 
bulunan dövme ile benibuldular.
com sitesinden kişinin ailesine 
ulaşmak mümkün olacak. Sevgi izi’ne 
sahip olan bir kişiyi bulduğunuzda 
ise yapmanız gereken www.

benibuldular.com sitesine girerek 
“Buldum” butonuna tıklamanız 
yeterli. Çıkan numarayı arayarak 
bulduğunuz kişi hakkında bilgileri 
paylaşabilirsiniz. Sevgi izi şu an için 
binlerce kişi tarafından yaptırıldı 
ve birçok kişiye umut oldu. Koluna 
Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili 
herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da 
iletişim bilgisi İnternet sitesinde 
kesinlikle yayınlanmayacak. Bilgiler 
tamamen gizli kalacak ve sadece kişi 
bulunduğunda bu bilgiler devlet 
yetkililerine verilecek.
Müge Anlı’nın başlatmış olduğu 
bu sosyal sorumluluk projesinin 
ilgili bakanlıklarca da Türkiye 
geneline yayılmasını umuyoruz, 
Sizin de kaybolma ihtimali olan bir 
yakının varsa benibuldular.com’a 
girebilirsiniz.

GÜNCEL
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Bölücü Faaliyetlerin 
Altındaki Gerçekler

İç
im
izd

en

M. Tuğtigin ŞEN
tugtigin.sen@simgedergi.com

 Herkesin önünde açıkça olup 
bitenler, sadece ve çoğu kez 
derinde yatan bir sırrı örttüğü 
bilinen bir stratejidir. Her gün şehit 
kanları dökerek al bayrağımızı  
dalgalandırmaya devam etmek 
durumunda kaldığımız Vatanımızın 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki bölücü terör 
başta olmak üzere, diğer bölücü 
faaliyetlerin gizli uzantıları son 
yıllarda kutsal vatanımızda yoğunluk 
kazanarak, Devletimizin ve aziz 
Milletimizin  bölünmez bütünlüğünü 
ciddî bir şekilde tehdit eder konuma 
gelmiştir.

   Yakın dünya tarihi incelendiğinde 
artık yeni savaşların kesin sonuçlu 
harplerden ziyade bölgesel, etnik ve 
dini kökenli, gayri nizami ve psikolojik 
harp ağırlıklı, asimetrik şekilde seyir 
ettiği görülmektedir. 
                                                                                                                                       
   Afganistan Savaşı, Körfez Savaşı, 
Irak savaşı ve son günlerde Mısır’da, 
Tunus’da, Cezayir’de, Fas’da, 
Yemen’de, Bahreyn’de, Suudi 
Arabistan’da, Ürdün’de,  Libya’da 
ve Suriye’de olduğu gibi Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’daki diğer ülkelerin 
iç çatışmaları bunlara en somut 
örnektir. 

   Şark Meselesi, Avrupa Haçlı 
zihniyetinin bir sembolü olarak dünya 
tarih literatürüne geçmiştir. Bu terim 
temelde, Türk-Avrupa ilişkilerinin 
tarihî bir uzantısıdır. Osmanlı Devleti 
ve onun devamı olan Türkiye 
Cumhuriyeti, Şark Meselesi zihniyeti 
içinde Avrupa’nın ve emperyalizmin 
hedefini oluşturmuştur. Türk’ü, 
Balkanlar’dan ve Anadolu’dan 
kopararak geldiği yere kadar 
kovalamak, Şark Meselesi’nin 
temel politikasını teşkil etmiştir. 
Bu maksatla Batı; Ortadoğu’da, 
Balkanlar’da ve Anadolu’da sürekli 

dinî ve etnik gruplar oluşturmak 
suretiyle Türk Devletini zayıf 
düşürerek parçalamak stratejisini 
sonuna kadar kullanmaktan 
çekinmemiştir

  Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) 
olarak bilinen “ Genişletilmiş 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi 
ile Müşterek Bir Gelecek ve İlerleme 
İçin Ortaklık” projesi ise; içinde birçok 
sırrı saklamakla birlikte şu anda 
başta A.B.D olmak üzere dünyanın 
önemli mevkilerini  varlıkları ve 
kutsal dini idealleri ile ele geçirmiş 
bazı gizli güçlerin Kuzey Afrika’dan 
Pakistan’a kadar içinde Türkiye’nin 
doğu ve güneydoğu bölgelerinin 
de bulunduğu 22 ülkeyi kapsayan 
bir coğrafyada siyasal, askeri ve en 
önemlisi dini ve ekonomik yapıyı 
kendi çıkarları doğrultusunda 
yeniden yapılandırmayı planladığı 
bir proje olduğu tezi birçok açık 
istihbarat kaynaklarında ifade 
edilmektedir..

       Yeni Savaş Konsepti ve de 
Şark Meselesi ve Büyük Ortadoğu 
Projelerinin  araştırmalarının 
yapılması başta vatanımızın doğu ve 
güneydoğu bölgelerindeki  bölücü 
terör olmak üzere günümüzdeki 
diğer sinsi faaliyetlerin gerçek niyet 
ve maksadını ortaya konması ve 
de bunlarla daha bilinçli ve etkin 
bir şekilde mücadele edebilmek 
açısından bize bir ışık tutabilir.

Yazının devamını
 www.simgedergi.com

adresinden okuyabilirsiniz.

İÇİMİZDEN
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Türkiye Gençlik ve 
Eğitime Hizmet Vakfı 
(TÜRGEV) Yönetim Kurulu 

Üyesi Bilal Erdoğan, Ensar 
Vakfı Bandırma Şubesi’ne ait kız 
öğrenci yurdunun açılış törenine 
katıldı. Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, yurdun 
açılış törenine Erdoğan’ın yanı 
sıra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail 
Cenk Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı 
Dinçer Orkan, Karesi Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Ensar Vakfı 
Bandırma Şube Başkanı Şakir 
Demirhan ve vatandaşlar katıldı. 
Erdoğan, burada yaptığı 

konuşmada, Ensar Vakfı’nın açılış 
ve faaliyetlerine zaman buldukça 
katılmaya önem verdiğini söyledi. 
Vakıf kültürünün yaygınlaşması 
ve güçlendirilmesine yönelik 
çalışmalara destek olunması 
gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, 
şöyle konuştu: “Vakıf kültürümüz 
bizim adeta yitik bir değerimiz. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
en ihmal edilmiş konularda 
bile vakıflar kurulmuştu. Sokak 
kedisinden kuşuna kadar onların 
ihtiyaçlarını gözetmiş bir sosyal 
anlayışa sahip bir imparatorluğun 
torunlarıyız. Biz de bu 
imparatorluğun bakiyesi üzerinde 
yaşayan insanlar olarak yeni yeni bu 
tarz vakıflar, sivil toplum kuruluşları 

yeşeriyor, güçlü hizmetler yapıyor. 
Bu hizmetleri çekemeyenler 
oluyor, bel altı eleştiriler yapanlar 
oluyor. Biz bir yandan bunlarla 
hukuki mücadelemizi verirken bir 
yandan da hizmetin aksamaması 
için elimizden gelen mücadeleyi 
de yapıyoruz. ” Sivil toplum 
kuruluşlarının faaliyetlerinin 
desteklenmesi gerektiğini 
vurgulayan Erdoğan, “Bu hizmetler 
Anadolu insanın şevki, desteği 
olmasa bu yerlere gelemez. 
Herkesi sivil toplum kuruluşlarının 
faaliyetlerine katkı sunmaya, en 
azından okul aile birliklerinde 
görev yapmaya davet ediyorum” 
ifadesinde bulundu. İlim Yayma 
Cemiyeti’nin Balıkesir’de İrfan 

Vakıf kültürümüz yeşeriyor
Ensar Vakfı Bandırma Şubesi’ne ait kız öğrenci yurdunun açılış törenine katılan Türkiye Gençlik ve 
Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakıf kültürünün yaygınlaşması ve 
güçlendirilmesine yönelik çalışmalara destek olunması gerektiğine dikkati çekti.

GÜNCEL
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Koleji açmayı düşündüğünü dile 
getiren Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Dün İlim Yayma Cemiyeti’nin 
toplantısı vardı. Balıkesir’i konuştuk. 
Buraya İlim Yayma Cemiyeti’nin 
‘İrfan Koleji’ni açabilir miyiz 
diye değerlendirdik. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
bu konuyu anlattık. Balıkesir’in, 
Bandırma’nın maddi, manevi 
desteklerini bekliyoruz. Zamanı 
olanın zamanıyla, maddi gücü 
olanın maddi desteğiyle. 
Hayırseverlerimizin tabana 
yayılmasını istiyoruz. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanının, 
buranın bu seviyeye gelmesinde 
önemli katkısı oldu. Kendisine 
teşekkür ediyorum.”

GÜNCEL
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REFORM TAKVİMİ İŞLİYOR
64. Hükümetin 3 aylık seçim vaat ve reformlarının önemli bir bölümü

geride kalan bir ayda hayata geçti. 21 Mart’a kadar vaat ve reformların tamamının
hayata geçmesi bekleniyor.

Asgari ücret 1.300
TL’ye yükseltildi

vaat
uygulamaya

konuldu

vaat
TBMM’ye sevk

edildi

vaadin
çalışmaları

sürüyor

Gençlerin GSS 
giderlerinin 2 yıl
devlet tarafından

karşılanması

Çocuğun okula
başlama yaşına

kadar kısmi süreli
çalışma hakkıDoğum nedeniyle

izinde geçen sürelerin
memuriyet kıdemiyle

değerlendirilmesi

Kadın memurlara 
ilk çocukta 2,ikincide 4,

üçüncüde ve üzeri 
çocukta 5

ay yarı zamanlı ve tam
ücretli çalışma hakkı

Yeni iş kuran
gençlere 3 yıla

kadar gelir vergisi
muafiyeti

reform
uygulamaya
konuldu

reform
çalışmaları 
sürüyor

Esnafın yıllık
8 bin liraya 
kadar olan 

kazançlarından
vergi alınması

İşçi ve Bağ-Kur
emeklilerinin maaşlarına

yıllık bin 200 lira zam
yapıldı

Lisans
öğrencilerinin 

bursları 400 liraya
yükseltildi

Genç çiftlere
proje karşılığı 

30 bin
lira karşılıksız 

destek
uygulamasına 

başlandı
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GELME! KAVGA ÇIKAR...
Gün geçmiyor ki, yurdumuzda yaşanan 
terör olaylarında yaşamını yitiren Asker, 
Polis, Sivil vatandaşlarımızın hazin 
haberlerini duyuyoruz. Tüm insanlar, 
sosyal medya üzerinden birleşip gerek 
sayduyu veya öfke dolu mesajlarını 
paylaşıyorlar.
Peki terör sadece silah veya bomba ile 
mi yapılıyor? Spor müsabakalarında 
yaşanan taşkınlıklar, kavgalar hatta 
yaralamalar nedir? Bu ülkede, huzuru 
barışı isteyenler de, malesef bu olaylara 
katılarak kendileriyle çelişiyorlar...
Son olarak yakinen takip ettiğim olaylar 
beni derinden üzdü. Üst üste oynanan 
iki futbol müsabakası olan Galatasaray-
Karşıyaka önce İstanbul’da ardından 
adeta yaşanan kötü taşkınlıkların 
İzmir’de rövanşı haline gelen Karşıyaka-
Galatasaray saha dışı olaylarını, içim 
acıyarak takip ettim. İzmir temsilcisinin 
taraftarları, otobüsleriyle deplasmana 
gittiler fakat İstanbul’da istenmeyen 
olaylara maruz kaldılar. Tabi geçmişin 
birikintileri de mevcut. Tribünde 
kendine ait bölümü dolduran Karşıyaka 
taraftarı, neredeyse Galatasaray 
taraftarı ile aynı sayıdaydı. Demek 
istediğim; birileri sadece olay yapmak 
için stadın etrafında bulunuyor, 
takımlarını desteklemek için değil...
Birkaç gün sonra bu sefer İstanbul 
taraftarı İzmir’e hareket etti ve emniyet 
mensupları, yaşanması muhtemel 
olayları engellemek adına, erken saatte 
onların stadın çevresine erişmelerini 
engelledi. Yaşadığım kentte 
karşılaşmayı izlemek isteyen dostlarım, 
bu iki taraftar topluluğu arasındaki 
dinmeyen öfke yüzünden malesef çok 
istemelerine rağmen ‘zarar görmemek 
için’ gelmek istemediler. Düşünün; bu 
bir futbol müsabakası ve birileri stadın 
çevresinde bulunmaktan çekiniyor... Ne 
yazık ki, bazı karşılaşmalar öncesi bu 
olasılık, normal bir hal almış vaziyette. 
‘Gideyim de, kafam gözüm mü yarılsın?’ 
düşüncesi çoğu insana yerleşmiş 
durumda.

DELİKANLILIK ALGISI
Türkiye’nin en büyük stadlarından 
birinde sırf taşkınlık ve olay 
yaşanmaması adına tribünlerin %60 
lık  bölümünün boş olmasını kabul 
edemedim. Karşılıklı olarak ayların 
yılları kovaladığı hazımsızlıklara hiçbir 
zaman anlam vermeyeceğim! Sadece 
bu olaylar değil. Herkes için geçerli.
Güzelim Anadolu’ya bir ‘Delikanlılık’ 
aşılamışlar; Sözde delikanlı sayılacak 
kişi veya kişiler; düşmanı olarak 
gördüğü kişinin karşısına çıkıp onun 
sırtını yere getirmek amacıyla bu 
yakıştırmayı topluluktan kazanacak. 
Ne güzel değil mi? Delikanlı adamlar! 
sizlere soruyorum; ben sizin 
yüzünüzden neden bu stadları boş 
görüyorum, sizin yüzünüzden ben 
neden küçüğüme gönül rahatlığıyla 
tribünü yaşatamıyorum, stadların 
etrafında emniyet neden muazzam 
bir koruma sağlamaya çalışıyor, 
Otobüslerinizden çıkan bambu 
kamışlarının, kasaturaların, kasap ve 
döner bıçaklarının yanınızda ne işi 
var? Stadta küçüğüm ile bulunduğum 
esnada, dışadan maç sonuna kalmayın 
diye haber veriyorlar... Biz hangi 
devirde yaşıyoruz Allah aşkına? 
Sonra bakıyoruz diğer ülkelere, alt lig 
takımları full seyirciye oynuyor. Diyoruz 
ki; ‘Bakın saha ile arada tel yok.’ Neden 
olsun? Bizim gibi kötü sicilleri yok 
çünkü...
Ey delikanlılar; gelin, sitemime kulak 
verin ve şu delikanlılık meselesini 
başka şekilde çözelim. Birbinizini 
hazmedemiyor musunuz? Doğal, 
herkesi seveceksiniz diye bir kural 
yok. Fiziki müdahale yerine doldurun 
kardeşim tribününüzü, öylesine bir 
tezahürat yapın ki, delikanlılığınızı 
sesinizle gösterin. Kim daha 
delikanlıysa, onun sesi tribünde 
diğerini bastırsın! Delikanlıyı böyle ilan 
edelim. Rica ediyorum; herhangi bir 
karşılaşma için İnsanlardaki ‘olay çıkar’ 
düşüncesini yıkın artık!İç

im
izd

en

Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

FUTBOL
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 1999 yılına kadarki 
hayatını konu alan “Reis” filminin 
çekimlerine  başlandı. Yönetmenliğini 
Hüdaverdi Yavuz’un, yapımcılığını 
Evrensel Medya’nın üstlendiği 
filmin tanıtımı için basın toplantısı 
düzenlendi. Evrensel Medya Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Avcı, burada 
yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın doğumundan 1999’a 
kadar olan yaşamını ele alan filmin, 
yoğun bir ekip çalışması sonucu 25 
Mart’ta vizyona gireceğini kaydetti.
Filmi, dünya sinemasına yerleşmiş 
fantastik karakterlere duydukları 
tepki nedeniyle çekmek istediklerini 
belirten Avcı, şunları aktardı: 
“Filmimiz ‘Reis’ ismiyle müsemma. 
Çünkü dünya sinemasına yerleşmiş, 
Spider Man’dan Süper Man’e kadar 
hiç yaşamamış, olmayan karakterleri 

kimi zaman çocuklarımızın 
tişörtlerinde, kimi zaman kitaplarında 
görmekteyiz. Fakat bizim yaşayan 
kahramanlarımız var. ‘Reis’ filmini 
çekme süreci, ‘bu kahramanları nasıl 
anlatırız’ derdiyle başladı.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk 
siyasetinin son 25 yılına emek veren 
biri olduğunu vurgulayan Avcı, 
filmde Erdoğan’ın çocukluğundan 
belediye başkanlığına kadar olan 
yaşamını ele alacaklarını ifade etti.
Ali Avcı, filmde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın insani yönünü 
aktaracaklarını dile getirerek, 
“Anlatacağımız insan bir lider, halen 
yaşayan birisi, dolayısıyla da biz 
‘Bu kişiyi nasıl anlatırız’ derdine de 
düştük. Filmde Cumhurbaşkanı, AK 
Parti Genel Başkanı ya da Belediye 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 
ziyade, İstanbul’da yaşamış, 

Kasımpaşa’da yetişmiş bir insan 
olan Erdoğan’ı görecek seyirci” diye 
konuştu. Yönetim Kurulu Başkanı 
Avcı, filmin senaryosunu hazırlarken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın 
ailesi ve arkadaşlarıyla iletişim 
kurduklarını, senaryoyu Erdoğan’a 
ilettiklerini anlattı.
“Çocukluk dönemini ele aldık”
Filmin yönetmeni Hüdaverdi 
Yavuz, film çekimlerine gelecek 
hafta başlayacaklarını kaydederek, 
“25 Mart’ta çok iyi bir sinema filmi 
çekmiş insanlar olarak seyircinin 
karşısına çıkmak niyetindeyiz” dedi. 
Yavuz, filmde “polemiklerden uzak 
durmak” amacıyla Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın çocukluk dönemini ele 
aldıklarını vurgulayarak, şu bilgileri 
verdi: “Ülkeye damgasını vurmuş 
bir liderin hikayesini anlatmak hiç 
de kolay değil. En iyisi çocukluk 

Erdoğan’ın hayatı film oluyor
Türkiye’nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatı beyaz 
perdeye aktarılıyor.  Çekimlerine Kıbrıs’ta devam edilen film, 25 Mart’ta vizyona girecek.

KÜLTÜR-SANAT
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döneminden başlamak diye 
düşündük. ‘İnsan yedisinde neyse 
yetmişinde de odur’ düsturuyla 
hareket ediyoruz. Yaşayan bir 
insanın hayatıyla ilgili film yapmak 
çeşitli riskler de barındırmıyor değil. 
Biz o riskleri iyi bir film yaparak 
aşabileceğimizi düşündük ve yola 
öyle çıktık.”
Devam filmleri olacak
Filmde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı, oyuncu Reha Beyoğlu 
canlandıracak. Beyoğlu, yaptığı 
açıklamada, Erdoğan karakterini 
oynamanın kendisi için gurur verici 
olduğunu ifade ederek, “Kilitlenen 
kelimeler oluyor bazen. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 
perdeye yansıtmanın sorumluluğunu 
yoldaki çocuğa sorsanız, ne kadar 
ağır olduğunu deklare edebilir. 
İnşallah utandırmadan, Sayın 
Cumhurbaşkanımızı üzmeden 
güzel bir şekilde çıkarırız” şeklinde 
konuştu. Beyoğlu, projenin sonunun 
virgülle kapandığına dikkati 
çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
hayatını konu alan filmin devamının 
çekileceği bilgisini verdi.
“Seyirci filmde nasıl bir Erdoğan 
görecek?” sorusuna Beyoğlu, “İzleyici 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

küçüklüğünden beri dini bütün bir 
karakterde büyüdüğünü görecek. 
Alicenaplık küçük yaşta da var. O 
zamandan beri gönlü bol ve yaradan 
aşkıyla dolu bir insan. Küçüklüğünde 
‘hoca’ diye hitap edilen bir insan 
olarak geçiyor senaryoda” karşılığını 
verdi.
 “Anaç bir kadın”
Oyuncu Özlem Balcı, filmde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ı canlandıracağını belirterek, 
“Emine hanımı canlandırmak benim 
için büyük mutluluk ve onur. Elimden 
geleni yapmaya çalışacağım” dedi. 
Emine Erdoğan ile bir belgesel 
galasında tanıştığı paylaşan Balcı, 
“Tanıştığımda Emine hanımın beni 

onore edici sözleri hala aklımda, 
unutulmaz bir andı benim için. Beni 
takip ettiğini, izlediğini, ailecek 
sevdiklerini söylediler” ifadelerini 
kullandı. Balcı, Emine Erdoğan’la 
tanışmasında kendisinden gördüğü 
sıcaklığı rolüne yansıtmak istediğini 
vurgulayarak, “Anaç, başarılı bir 
adamın arkasında duran güçlü 
bir kadın. Ben de bu yoldan yola 
çıkacağım” diye konuştu. 
Reha Beyoğlu, Işık Yıldız, Kaan 
Ürkmez, İsmail Hakkı Ürün, Volkan 
Başaran, Ali Yaylı, Yener Gürsoy, Ercan 
Demirel, Abidin Yerebakan, Aydan 
Çakır, Alper Türedi ve Orhan Aydın’ın 
rol aldığı film, 25 Mart’ta vizyona 
girecek.
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THY meyve vermeye başladı

Kotil, hızlı büyüme sonucunda şirkete 
binlerce yeni personel katıldığını, 
2005 ve 2008 yıllarında yıllık 
büyümenin yüzde yüzde 25’e çıktığını 
ve yine aynı oranda büyümeye 
devam ettiklerini belirterek, şöyle 
konuştu: “Ekosistemimiz oluştu. 

Eğitim sistemimiz gelişti. Belirli 
kadrolar yetişti. Profesyonel ekip 
yetiştirdik, personelimiz görevinin 
sorumluluğu ve bilinciyle hareket 
etmeye başladı. Şimdi rahatım. Bir 
havayolu şirketi olarak ne kadar 
üst seviyede alınması gereken 
tedbir varsa hepsini en titiz 
şekilde alıyoruz. Herkes ne tedbir 
alıyorsa biz bir fazlasını yapıyoruz. 
Bu yönüyle iddialıyız. Tevekkül 
ediyoruz Şüphesiz Allah koruyor. 
Ben hep şu örneği veriyorum. Ben 
köyde büyüdüm. Menekşe örneği 
veriyorum. Menekşeye bakmazsanız 
ilk önce çiçekleri solar ve düşer sonra 
yaprakları sonra da kökleri kurur. 
Allah’a şükür bu şirketin suyu var. 
Parası ve kaynakları var, oluşturuldu 
ve 2003 yılından bu yana ortalama 
kar oranımız yıllık yüzde 22. Böyle bir 
şirket yok. İnşallah daha da iyi olur.”
 “THY pilot açığını kapattı” 
Kotil, THY’nin pilot açığını yabancı 

pilotlar alarak kapattığını ve İsviçreli, 
Alman, Fransız 800 civarında yabancı 
pilot çalıştıdıklarını aktardı. Kotil, 
THY’nin, ekosistemde şirket olarak 
kendini besleyecek hale geldiğini 
vurgulayarak, kendisinin de uçak 
mühendisi olduğunu anımsattı. Kotil, 
şunları kaydetti: “Sektör, yabancı 
olduğum bir sektör değil. 2003 
yılında Amerika’da çalışıyordum 
ve orayı bıraktım, geldim.  Devlet 
yatırım yapmıştı. THY tekniğinden 
bahsediyorum. Tekniğini iyi biliyorum 
çünkü benim çalışma alanım 
içindeydi. Ama THY’de nabız düşük 
atıyordu. Bir ümitsizlik vardı. Bir 
ara yalan değil, bu ümitsizlik kısmi 
olarak beni de etkilemeye çalıştı ama 
yılmadık. ‘Avusturya Havayolu’nu 
yakalayacağız’ dedik, sonra çıtayı 
yükselttik ‘İberya hayayolu şirketi 
kadar büyük olacağız’ dedik. Allah’a 
şükür bugün onların büyüklüğünü 
dörde  katladık.”

Türk Hava Yolları (THY) Genel 
Müdürü Temel Kotil, THY’nin çıtayı 

hep yüksek tutarak çok hızlı büyüyen 
bir şirket haline geldiğini ve artık 
meyvelerini vermeye başladığı 

söyledi. Kotil, İsviçre’de Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği 

(MÜSİAD) tarafından düzenlenen 
“Liderlik ve Yöneticilik” konulu 
konferansın ardından soruları 
yanıtladı. THY’nin uçak sayısını 

65’ten 299’a, yolcu sayısını ise 10 
milyondan 72 milyona çıkardığını 

hatırlatan Kotil, “Şubat’ta 300. uçak 
filoya katılacak” dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil
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Kotil, İstanbul’a yapılan 
3. Havalimanı’yla ilgili de 
değerlendirmede bulunarak, şunları 
söyledi: “Hepimiz biliyoruz ki bu 
havalimanın en büyük destekçisi 
ve hamisi Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan. Sırasıyla 
Sayın Başbakanımız Ahmet 
Davutoğlu’nun, Sayın Bakanımız 
Binali Yıldırım’ın, hepsinin bu süreçte 
büyük katkıları ve destekleri var. 
Bu proje dünyadaki en akıllı proje. 
Bakın neden en akıllı proje biliyor 

musunuz?  2003 yılında havayolu 
yapılandırıldı. Biz özelleştirildik. 
Büyütüldük. 10 milyon yolcu, 
72 milyona çıktı. Pegasus, Atlas 
büyüdüler. THY, çıtayı hep yüksek 
tutarak çok hızlı büyüyen bir şirket 
haline geldi ve artık meyvelerini 
vermeye başladı.  Meyve ağacını 
büyütürsünüz, meyve vermesi 
gerekir. THY’nin meyvesi de işte 
bu havalimanı oluyor.” 2030’da 3. 
Havalimanı’na 260 milyon yolcu 
gelecek Kotil, 3. Havalimanı ile  

THY’nin daha fazla büyüyeceğini 
belirterek, “Bu havalimanı, 
İstanbul’u dünyanın merkezi 
yapıyor. 2030 yılında İstanbul’a ne 
kadar talep geliyor diye bir model 
kurduk, çalışma yaptık. 2030’da 3. 
Havalimanı’na 260 milyon yolcu 
gelecek. Dünya’da böyle bir sayı yok. 
Dolayısıyla kuzey, güney, doğu, batı 
bağlantılarıyla bütün dünya buradan 
aktarma yapacak. Dünyaca ünlü 
büyük şirketlerin merkezleri buraya 
taşınacak” ifadelerini de kullandı.

 İngiltere’nin ikinci büyük kenti 
Birmingham’daki tanınırlığını 
her geçen gün artıran Türk Hava 
Yolları (THY), İngiliz iş adamlarına 
dünyanın 113 ülkesine uçma 
imkanı sunuyor. Birmingham Ticaret 
Odası ile kapsamlı bir anlaşmaya 
imza atan THY, ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlayan Midland 
bölgesindeki orta ve büyük ölçekli 
şirketlerden daha fazla “ekonomi” ve 
“business class” yolcusu taşıyacak. 
Konuyla ilgili açıklama yapan 
THY Birmingham Müdürü Selim 
Öztürk, Birmingham kenti ve 
çevresinde faaliyet gösteren şirketleri 

Avrupa’nın en iyi havayoluyla 
uçmaya davet ettiklerini belirtti. 
Öztürk, “Birmingham Ticaret Odası, 
Solihull, Sutton Coldfield, Lichfield, 
Tamworth, Chase, Burton gibi 
şehirlerin yanı sıra Asyalı İşadamları 
Ticaret Odası ve İngiliz-Amerikan İş 
Konseyi gibi önemli kurumları da 
aynı çatı altında toplamaktadır. Bu 
çok önemli ve kapsamlı anlaşma 
sayesinde bölgenin önde gelen 
firma ve yetkilileri ile birebir iletişime 
geçebileceğimiz muazzam bir fırsat 
yakalayacağız” diye konuştu.
Birmingham Ticaret Odası Üst 
Yöneticisi (CEO) Paul Faulkner da 

THY’nin, üst kalitede hizmet sunan, 
muazzam bir iletişim ağına sahip 
global bir havayolu şirketi olduğunu 
vurgulayarak, “Birmingham, 
İngiltere’nin en hızlı büyüyen ticaret 
merkezlerinden biri. THY ile 2016 
yılında yakın iş birliği içinde çalışmak 
için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

THY İngiliz iş adamlarını taşıyacak

EKONOMİ
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Şanlıurfa
mutfağı
Unesco’da
ısrarlı

Yöresel lezzetleriyle ünlü 
Şanlıurfa’nın, Birleşmiş Mil-
letler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütünün (UNESCO) “Dünya Gas-
tronomi Şehri” unvanını alabilmesi 
için yeniden başvuruda bulunula-

cak. Komşu şehir Gaziantep’in UN-
ESCO “Yaratıcı Şehirler Ağına” 
girmesinin ardından harekete geçen 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 
bu anlamda yapılacak çalışmalarla 
kapıyı aralamayı düşünüyor. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Nihat Çiftçi, Urfa mutfağının 
asırlardır var olduğunu ve benliğini 
koruduğunu söyledi. Bölge halkının 
misafiri çok sevdiğini anlatan Çiftçi, 
bu geleneğin hiçbir öğün misa-
firsiz yemeğe oturmadığı rivayet 
edilen Hazreti İbrahim’den geldiği 
aktardı. “Halil İbrahim Sofrası”nın da 
herkesçe bilinen bir tabir olduğuna 
işaret eden Çiftçi, “Urfalılar bugün 
de misafir ağırlamak ve onlara çeşitli 
yemekler ikram etmekten büyük 
zevk duymaktadır. Onun için gelen 
misafire bol çeşitli sofra kurmak için 
türlü türlü yemekler yapılırdı. Bu 
gelenek 13 bin 500 yıldır devam et-

mektedir. Bizler de bu köklü mirasın 
emanetçileri olarak bunu yaşatmaya 
kararlıyız” dedi. Çiftçi, Şanlıurfa’nın 
“Dünya Gastronomi Şehri” 
unvanını alabilmesi için çalışmalara 
başladıklarını, bu bağlamda kentteki 
restoran ve lokanta işletmecileri ile 
bir araya gelerek yapılması gereken-
leri konuştuklarını belirtti. 

Şanlıurfa mutfağının, “Dünya 
Gastronomi Şehri” unvanına 
sahip olabilmesi için UNESCO’ya 
yeniden başvuru yapılacak.
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Şanlıurfa Turizm Platformu Başkanı 
ve İşletmeci Cevahir Asuman 
Yazmacı da yöre yemeklerinin 
dünyada oldukça önemli bir yere 
sahip olduğunu bildirdi. Kendi 
işletmelerinde yöresel yemekleri 
tanıtmaya ve servis etmeye 
çalıştıklarını aktaran Yazmacı, tüm 
işletmelerin kendine pay çıkarması 
gerektiğini dile getirdi. 

Kentin “Dünya Gastronomi 
Şehri” unvanını almasının en çok 
turizmcilere fayda sağlayacağını ak-
taran Yazmacı, “Eğer bunu 
başarabilirsek şehir olarak 
kazanacağız ama en çok ta biz. 
Dışarıda herkes ‘bu Urfa’nın yöresel 
yemeğidir’ deyip işletme açıyor. 
Bu da bizim prestijimizi düşürüyor. 
İnşallah biz bu unvanı alırsak bu 
sıkıntılarımızda kalmaz. Bunun 
için çaba göstereceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Komşu şehir Gaziantep’in 
UNESCO “Yaratıcı Şehirler 
Ağına” girmesinin ardından 
harekete geçen Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi, bu an-
lamda yapılacak çalışmalarla 
kapıyı aralamayı düşünüyor.
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GÜNCELSAĞLIK

Kış turizminin parlayan 
kenti olarak öne çıkan 
ve Palandöken Kayak 

Merkezi ile her yıl binlerce yerli 
ve yabancı turisti ağırlayan 
Erzurum, sömestir tatilinde 
öğretmen, öğrenci ve velileri 
ağırlıyor. Binlerce yıllık geçmişiyle 
birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan kültür şehrinde, tatilcilere 
kayak zevkinin yanı sıra cağ 
kebabı, kadayıf dolması ve kesme 
çorbası gibi yöresel lezzetler 
ve birçok eğlence programı da 
sunuluyor. TÜRSAB Kuzeydoğu 
Anadolu Bölgesel Yürütme 
Kurulu Üyesi İshak Karadaş, 

eşsiz bir tatil geçirmeleri için 
öğretmenleri, öğrencileri ve 
velileri Erzurum’a beklediklerini 
söyledi. Erzurum’un Türkiye’nin en 
güzel kayak merkezlerine sahip 
şehirlerin başında geldiğini ifade 
eden Karadaş, şöyle konuştu: 
“Pistlerimizdeki kar kalınlığı 
80 santimetrenin üzerinde. Şu 
an otelinden tutun, ulaşıma 
ve pistlere kadar her şey hazır. 
Zevkli bir kayak geçirmeleri için 
öğrencileri ve velileri yarıyıl 
tatilinde Erzurum’a bekliyoruz. 
Erzurum’da çok zevkli bir tatil 
geçireceklerine inanıyoruz. 
Tatilciler, Erzurum ile alakalı 
planlarını ve rezervasyonlarını 
şimdiden yapsınlar. Otellerimizde 
yarıyıl tatiliyle ilgili yüzde 80 
doluluk oranı var. Tatilcilerimiz 
sıkıntı yaşamak istemiyorlarsa 

rezervasyonlarını bir an önce 
yapsınlar.” Kayağın ülkede 
vazgeçilmez sporlar arasında 
yer aldığını dile getiren Karadaş, 
Erzurum’un kayak sporuyla 
kalkınma yaparak atağa geçtiğine 
dikkati çekti.  Erzurum, Kars, 
Kayseri ve Erzincan’ın kayağı 
bir kalkınma hamlesi olarak 
gördüğünü anlatan Karadaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “O 
nedenle şimdiden gençlerimizi 
kayağa alıştırmamız gerekiyor. 
Bütün velilerden öğrencilere 
kayak tatili hediye etmelerini 
istiyoruz. Erzurum çok güvenli bir 
şehir. Veliler hiç tereddüt etmeden 
buraya gelsinler. Dadaşlar olarak 
onlara kucak açmış bekliyoruz. 
Erzurum’da kayak, snowboard, 
buz pateni, buz hokeyiyle ilgili 
bütün salonlarımız hazır.

Son yıllarda kış turizmine yapılan yatırımlarla adından söz ettiren 
Erzurum, dünyanın sayılı kayak pistlerini bünyesinde barındıran 
Palandöken Kayak Merkezi ile yarıyıl tatilinde kayakseverleri ağırlıyor. 

“Kış turizminin 
parlayan kenti”
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YEME-İÇME

Kars ve Erzurum başta 
olmak üzere Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin vazgeçilmez 

lezzetleri arasında yer alan cağ 
kebabı, bölgenin önemli gelir 
kaynaklarından kış turizmine de 
zenginlik katıyor.  Doğu Anadolu 
meralarında doğal beslenen 
koyunlardan elde edilen etin, 
sinirlerinden temizlendikten sonra 
ustaca terbiye edilmesinin ardından 
yatık şişe dizilerek odun ateşinde 
pişirilmesiyle yapılan cağ kebabı, 
kış turizm sezonunun açılmasıyla 
daha fazla aranan bir lezzet haline 
geldi. ‘Cağ kebabı’ veya ‘yatık döner’ 
keçi ve kuzu etinden yapılan bir 
çeşit kebap.  Önceden terbiye 
edilmiş etin yatık bir şiş üzerinde 
odun ateşi eşliğinde pişirilmesiyle 
hazırlanır. Cağ adı verilen şişler 
kullanılarak servis yapıldığından 

bu adı almıştır. Servisi, yine yöreye 
özgü lavaş ekmeği ile beraber 
yapılır. Birçok yerde, yanlış olarak 
‘çağ kebabı’ şeklinde telaffuz 
edilmektedir.  

Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne ev 
sahipliği yapan Sarıkamış’ta 40 
yıldır cağ kebap ustalığı yapan 
İbrahim Çakal, cağ kebabının kış 
mevsiminde daha çok tüketildiğini 
belirtti. Yaz mevsiminde 2 bin 
500 rakımlı meralarda kekik ve 
çeşitli otlarla beslenen koyun, 
kuzu ve keçi etinden yapılan cağ 
kebabının, kış mevsiminde yerli 
ve yabancı turistlerin vazgeçilmez 
lezzetleri arasında yer aldığını ifade 
eden Çakal, havaların soğuması ve 
kış turizm sezonunun açılmasıyla 
cağ kebabına rağbetin de arttığını 
dile getirdi. Çakal, bu durumun 
cağ kebabının eşsiz lezzetinin 

yanı sıra insana soğuk havada 
güç katmasından kaynaklandığını 
ifade ederek, “Kış mevsiminde 
cağ kebabı yiyenin içi vücudu 
güçleniyor ve hastalıklara karşı 
daha dirençli oluyor. Kayak 
merkezine gelen kayak tutkunları, 
bu kebabı yemeden gitmiyor. 
Bu nedenle kebabın tüketimi bu 
aylarda artıyor. Biz her gün bir, iki 
koyunu cağ kebabı için hazırlıyoruz” 
diye konuştu. 
“Lezzeti hazırlanışında gizli”
Cağ kebabının lezzet sırları 
hakkında da bilgi veren Çakal, 
şunları kaydetti:  “Küçükbaş 
hayvanlar, meralarda özel olarak 
besleniyor. Et kesimden sonra 
bir gün bekletilir ve sinirleri alınır. 
Terbiye edilen et, yine üç gün 
dinlendirildikten sonra şişe dizillr ve 
odunun közünde hafif ısıda pişirilir.” 

Cağ Kebabı
Erzurum ve Kars’ın önde gelen lezzetlerinden cağ kebabı, 
kış turizmi için yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin de 
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Pişen Cağ Kebabı 
geleneksel olarak Cağ 
adı verilen küçük şişle 
ya da talebe göre cağsız 
kesilerek tabakta servis 
ediliyor. 
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Muğla’ya 
ziyaretçi
akını
Deniz turizminde 
en fazla 
yoğunluğun 
yaşandığı kentler 
arasında bulunan 
Muğla’da, tarihi 
ören yerleri ve 
müzeler de 
turistlerin akınına 
uğradı.

Tarih boyunca çok sayıda 
medeniyete ev sahipliği 
yapan, zengin tarihi mirası, 
renkli kültürel yapısı ve 

doğal güzellikleriyle dünyanın 
her yerinden milyonlarca turist 
ağırlayan Muğla’daki müze ve ören 
yerlerini 2015’te 841 bin 947 kişi 
ziyaret etti. Bu ziyaretlerden elde 
edilen gelir ise 6 milyon 238 bin 
75 lira oldu. Bünyesindeki pek çok 
antik kent UNESCO Kültürel Miras 
Geçici Listesi’nde bulunan, ören 
yerleri ve müzeleri ile misafirlerini 
tarihe yolculuğa çağıran Muğla’da, 
geçen yıl en çok Sedir Adası ve 
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 
gezildi. Muğla Valisi Amir Çiçek, 
tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel 
özellikleri bünyesinde barındıran 
Muğla’nın, turizm açısından önemli 
bir kent olduğunu söyledi. Muğla’nın 
denizi, kumu ve doğa güzelliği 
kadar tarihi mirasıyla da öne çıkan 

bir kent olduğunu belirten Çiçek, 
22’si düzenlenmiş 192 ören yerinin 
bulunduğu bölgelerinde her yıl en 
az 10 antik kentte kazı çalışması 
yürütüldüğünü ve bu alanların 
yerli ve yabancı misafirler tarafından 
gezildiğini kaydetti. Beçin Kalesi, 
Kayaköy, Lagina, Kaunos, Stra-
tonikeia ve Tloss’un da aralarında 
bulunduğu tarihi zenginliklerin 
yürütülen çalışmalarla turizme 
kazandırılacağını anlatan Çiçek, 
ziyaretçilerin de alanları gezerken 
çıkarılan eserleri yerinde görmeyi 
tercih ettiklerini belirtti. Muğla’daki 
pek çok antik kentin UNESCO 
Kültürel Miras Geçici Listesi’nde 
bulunduğuna dikkati çeken Çiçek, 
bu nedenle yerli ve yabancı zi-
yaretçilerin her geçen yıl Muğla ve il-
çelerine gösterdiği rağbetin arttığını 
kaydetti. Muğla’nın tarihi dokusuyla 

ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu 
ifade eden Çiçek, “Muğla’daki müze 
ve ören yerlerini 2015 yılında 841 bin 
947 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretlerden 
ise 6 milyon 238 bin 75 lira gelir 
elde edildi. Ziyaretçi sayısında 
önceki yıla göre artış yaşandı” dedi. 
Çiçek, ören yerlerindeki kazıların 
artması, yapılan düzenlemeler, kazı 
alanlarının daha fazla ziyaretçilere 
açılması ile bu yıl da Muğla’yı ziyaret 
eden yerli ve yabancı turist sayısında 
artış beklediklerini dile getirdi.
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Saint John Şövalyeleri’nin inşa ettiği 
ve Bodrum Kalesi içinde kurulu 
Türkiye’de alanında tek olan Bodrum 
Sualtı Arkeoloji Müzesi de yalnızca 
geçmiş zamanların tozlu eserlerini 
sergileyen bir müze değil, aynı 
zamanda dünyada benzeri az görülür 
“yaşayan müzeciliğin” heyecan verici 
örnekleriyle ilgi çekiyor. Çiçek,  2015 
yılı verilerine göre, Bodrum Sualtı 
Arkeoloji Müzesini 206 bin 91 
ziyaretçiyle Muğla’daki müzeler 
arasında ilk sırada bulunduğunu, 
Marmaris Müzesi 50 bin 168 
ziyaretçiyle ikinci, Bodrum’daki Zeki 
Müren Müzesi 32 bin 964 ziyaretçiyle 
üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.
Sedir Adası en çok ziyaret  
edilen ören yeri                           
Marmaris’e yaklaşık 25 kilometre 
uzaklıkta olan Sedir Adası’nın 
denizinin yanı sıra tarihi eserlerle 
de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çektiğini dile getiren Çiçek, geçen yıl 
adanın 149 bin 984 kişi tarafından 
gezildiğini bildirdi.
Çiçek, altın sarısı kumu özel koruma 
altında olduğu için terlikle bile 
girilmesine izin verilmeyen plaja 
Marmaris ve Akyaka’dan kalkan 
günübirlik teknelerle ulaşan yerli 
ve yabancı ziyaretçilerin, burada 
Cedreae Antik Kenti’ni de gezme 
imkanı bulduklarını söyledi.
Ören yerleri arasında en fazla 
ilgiyi Sedir Adası’ndan sonra 
Fethiye’deki tarihi Kayaköy yerleşim 

alanının gördüğünü anlatan Çiçek, 
Kayaköy’ün geçen yıl 69 bin 86 kişi 
tarafından gezildiğini kaydetti. Vali 
Çiçek, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan 
Mahallesi’ndeki Kaunos Antik Kenti’ni 
ise 44 bin 584 kişinin ziyaret ettiğini 
sözlerine ekledi.
Amir Çiçek, kentteki müze ve 
ören yerleri ve müzelerin daha 
fazla gezilmesi ve tanıtılması için 
2016 yılında yapılacak bir çok 
sanatsal faaliyeti bu alanlarda 
yapmayı planladıklarını, bu 
kapsamda, bölgedeki tarihi 
değerlerin daha çok tanıtılarak 
ziyaretçi sayısını da artırmayı 
hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye’de tek olan Bodrum 
Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni 
206 bin 91 ziyaretçi gezdi. 

TURİZM
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Dünya
2016’dan
umutlu

Araştırma şirketi BAREM’in, 
global ortağı WIN/ Gallup 
International ile birlikte dünya 
genelinde 68 ülkede 66 bin 
kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği “Global 
Mutluluk, Umut ve Refah” araştırmasının 
sonuçları yayınlandı. Sonuçlara göre, dünya 
genelinde insanların yüzde 66’sı mutlu iken 
mutsuzların oranı yüzde10. Dört kişiden 
biri ne mutlu, ne de mutlu değil. Dünyanın 
en mutlu ülkesi yüzde 87 ile Kolombiya, en 
mutsuz ülkeleri ise geçen yıl olduğu gibi 
yüzde 26 ile Irak ve yüzde 29 ile Yunanistan 
olarak açıklandı.

Dünya genelinde 68 ülkede 66 bin kişi 
ile görüşerek gerçekleştirilen araştırma 
sonuçlarına göre, dünya nüfusunun 
yüzde 54’ü kendileri açısından 2016 
yılının 2015’e göre daha iyi olmasını 
bekliyor, yüzde 16’sı bunun tersini, dörtte 
biri ise iki yılın aynı olacağını düşünüyor. 
Türkiye, yüzde 44 umutlu oranı ile 68 ülke 
içinde 23’üncü sırada yer alıyor. Araştırma 
kapsamında Türkiye, yüzde 55 mutlu 
oranı ile dünya mutluluk sıralamasında 
68 ülke arasında 46’ıncı sırada yer alıyor. 
Mutsuzlar ise yüzde 15 seviyesinde 

bulunuyor. 
Mutsuz 
oranı en 
yüksek 
kesimleri de 
yüzde 35 
ile işsizler, 
yüzde 18 ile 
emekliler 
oluşturuyor. 

Türkiye yüzde 44 umutlu oranı ile 68 ülke içinde 
23’üncü sırada yer alıyor. 2016 yılının kendileri 
için 2015’den daha kötü geçeceğini düşünenler 
yüzde 28, benzer bir yıl bekleyenler ise yüzde 22. 
Türkiye’de erkeklerin yüzde 51’i, kadınların yüzde 
36’sı 2016 yılından daha umutlu. En umutsuz 
yaş grubu 45-64. Bu grubun yüzde 35’i bu yıldan 
daha kötü bir 2016 bekliyor. Benzer şekilde 
metropollerde yaşayanlar arasında umutsuzların 
oranı yüzde 35 ile diğer şehirlerden daha yüksek. 
Üniversite mezunları içinde umutsuzların oranı 
ise yüzde 39.

Araştırmaya göre dünya 
nüfusunun yüzde 54’ü kendileri 
açısından 2016 yılının 2015’e göre 
daha iyi olmasını bekliyor, yüzde 
16’sı bunun tersini, dörtte biri ise 
iki yılın aynı olacağını düşünüyor. 
2016 yılından en umutlu ülkeler 
yüzde 81 ile Bangladeş, yüzde 78 
ile Nijerya ve yüzde 76 ile Çin. En 
az umutlu olanlar ise Avrupa’dan 
yüzde 15 ile İtalya yüzde 19 ile 
Bosna Hersek ve Bulgaristan

GÜNCEL
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GÜNCEL

Açıklamada yer alan bilgilere 
göre demografik kırılımların 
umut ve refah beklentileri 
paralellik gösteriyor. Refah 
beklentisi erkeklerde yüzde 
39 ile yüzde 25 seviyesinde 
olan kadınlara göre yüksek. 
2016 ekonomisinin 2015’ten 
kötü olacağını düşünenler 
Türkiye genelinde yüzde 35 
iken, 45-64 yaş grubunda 
yüzde 45’e, İstanbullular 
arasında yüzde 40’a, İzmir’de 

yaşayanlar arasında 
yüzde 50’ye, üniversite 
mezunları içinde de yine 

yüzde 50’ye çıkıyor.

Paylaşılan verilere göre, 2016 yılının 
ülkelerinin ekonomisi açısından 2015’den 
daha iyi olacağını düşünenlerin oranı 
dünya genelinde yüzde 45. Daha kötü 
bir yıl bekleyenler yüzde 22 iken, benzer 
olacağını düşünenlerin oranı yüzde 28. 
2016 yılından en umutlu ülkeler aynı 
zamanda refah beklentisi en yüksek 
olanlar, yüzde 74 ile Nijerya, yüzde 72 
ile Bangladeş ve yüzde 65 ile Çin. En 
düşük ülke ise halkının yüzde 71’inin ülke 
ekonomisinin 2015 yılından daha kötü 
olmasını bekleyen Yunanistan.Türkiye 
refah beklentisi açısından, daha iyi bir 
2016 bekleyen yüzde 32’lik oran ile 68 
ülke arasında 23’üncü sırada. Olumsuz 
düşünenler yüzde 35, benzer bir 2016 yılı 
bekleyenler ise yüzde 28 seviyesinde.

Verilere göre, dünya ülkeleri zenginler (G7), 
gelişmekte olan ülkeler (G7 dışındaki G20) 
ve diğer ülkeler olarak 3 gruba ayrıldığında, 
aralarında gelir açısından uçurum olan 3 grupta 
da mutluyum diyenler yüksek oranlarda. Buna 
göre bu oran zenginlerde yüzde 55,  gelişmekte 
olanlarda yüzde 69 ve diğer ülkelerde yüzde 63 
olarak sıralanıyor.

Ancak sonuçlarda umut açısından ciddi farklar 
var. 2016 yılının 2015’den daha iyi geçeceğini 
düşünenlerin oranı, Türkiye’ninde içinde 
bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde, çok daha 
yüksek. Bu oran zenginlerde yüzde 29, gelişmekte 
olanlarda yüzde 63 diğer ülkelerde ise yüzde 48 
olarak gerçekleşti. Benzer şekilde refah beklentisi 
de gruplara göre çok farklı ve gelişmekte olan 
ülkelerde en yüksek oranda bulunuyor. Burada 
da zenginler yüzde 18, gelişmekte olanlar yüzde 
54 ve diğer ülkeler ise yüzde 40 refah seviyesinin 
artacağı beklentisinde bulunuyor.
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TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ROMANLAR 
İÇİN POLİTİKA ÖNERİLERİ
Türkiye’deki Roman gruplar; Rom, Dom 
ve Lom gruplarından oluşmaktadır. 
Batı Anadolu ve Trakya’da Rom grubu, 
Kuzey Doğu Anadolu’da Lom grubu, 
Güney Doğu Anadolu’da Dom grubu 
yaşamaktadır. Avrupa Konseyi’nin 
Romanlar ve Gezginler Bölümünün 
2010 yılında yapılan araştırmasına göre 
Türkiye nüfusunun yüzde 3.83’ünü 
oluşturduğu ve Avrupa Roman Hakları 
Merkezi bilgilerine göre ise, Türkiye’nin 
yedi bölgesini kapsayan nüfuslarının 
4,5–5 milyon civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Avrupa Konseyi verilerine 
göre hemen her AB ülkesinde 
Romanlar bulunmakta ve Avrupa’da 
10-12 milyon Romanın yaşadığı 

belirtilmektedir. “Roman” kelimesinin 
yaygın kullanımı,“Çingene” kelimesinin 
bazı kişi ve gruplarda yarattığı olumsuz 
anımsatmalara karşı duruş nedeni ile 
ortaya çıkmaktadır( Ancak bu grupları 
tanımlamak için bazı yerel isimler 
de kullanılmaktadır; Arabacı, Abdal, 
Beyzade, Cano/Cono, Elekci, Esmer 
vatandaş, Gurbet/Gurbeti, Karaci, 
Karaoğlan, Kıpti, Lulu, Mango, Mutrib/
Mutrip, Pırpır, Posa/Bosa/Pasa, Sepetçi, 
Teber, Todi). Romanların, Türkiye’deki  
sosyal dışlanmışlıklarındaki en önemli 
etkenin “ön yargı” olduğu ifade 
edilmektedir.
Romanların içinde bulunduğu 
sosyal dışlanma ve aşırı yoksulluk 
hali; yaşadıkları sorunların birbiri ile 
bağlantılı, iç içe geçmiş ve kısır döngü 
oluşturmasından dolayı birçok zorluk 
içermektedir. Mevcut sorunlar analiz 
edildiğinde barınma koşullarının 
yetersizliği, yoksulluk, işsizlik, düzenli 
gelire sahip olunmaması, çocukların 
okullara gitmemeleri veya erken yaşta 
mevcut sorunların etkisiyle okulu terk 
etmeleri, kız çocuklarının erken yaşta 
evlendirilmeleri, kamu hizmetlerine 
ulaşmada ve almada eşitsizlikler, 
diğer toplum kesimlerinin Romanları 
dışlayarak ötekileştirmesiyle birlikte 
birbirlerini besleyen büyük bir kısır 
döngüye dönüşmektedir. 
Romanların büyük çoğunluğunun 
yaşama tutunması için de sosyal 
yardımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Aldıkları bu yardımlarla yaşamlarını 
devam ettirmeye çalışmaktadırlar. 
Romanların sosyal yardımlara 
bağlı grup olarak algılanması; 
sosyal, ekonomik, politik algı 
olarak, Romanlara karşı önyargılı 
tutumları pekiştirmektedir. Roman 
toplumunu bu algıdan çıkaracak 
gerçekçi, uygulanabilir politikalar 
oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu politikalar ana ilkeler çerçevesinde 
yerelleştirilebilmeli, sorunlara yerinde 
ve özelleşmiş çözümler üretebilmelidir.  
Romanlara yönelik politikalarının 

Başar Nacır
basar.nacır@simgedergi.com

Fizyoterapist - Kamu Yönetimi 
Uzmanı (TODAİE, Dipl.1739)    
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tasarım ve uygulamasında, benzer 
sosyal ve ekonomik durumdaki diğer 
dezavantajlı grupların dışlanmaması, 
politikaların toplumun genelini 
kapsaması ve belirli bir hedefe 
yönelik bütünsel politikalar olması 
genel kabul açısından önemlidir. 
Bu kapsamda aşağıdaki politika 
önerilerinin hayata geçirilmesi 
Roman toplumunun sorunlarına 
acil çözüm üretebilecektir. Roman 
vatandaşlarımıza “saygı çerçevesinde 
hak temelli yaklaşımı” öneren bu 
çözümler, Devletin bir lütfu değil 
temel görevidir.

1)Temel yurttaşlık geliri 
uygulamasının hayata geçirilmesi;
• Temel yurttaşlık geliri ile “düzenli 
asgari bir gelir” sağlanacaktır,
• Temel yurttaşlık hakkıdır, doğuştan 
kazanılır,
• Yaşama geçirilmesi için hiçbir koşul 
aranmaz,
• Temel güvence sunar,
• Bireyin kendi başına karar 
verebilmesini sağlar, gelirini nasıl 
kullanacağına kendi karar verir,
• Bireyi topluma, yaşama karşı ayakta 
tutar, bağımlılığı azaltır,
• İnsanların ihtiyaç sahibi olduklarını 
belgelemelerini isteyen ihtiyaç tespit 
sistemine ihtiyaç duyulmadığı için; 
bireyin rencide olmasını engeller,
• Bireyin ihtiyaç ve gelirine 
bakılmaksızın verilen temel evrensel 
haktır,
• Bireyin tembelleşmesini 
engelleyecek düzeyde olmalıdır,

2) Roman toplumunda eğitim 
düzeyinin arttırılması ve Roman 
çocuklarının okula gitme oranının 
yükseltilmesi, devamsızlıklarının 
önüne geçilerek eğitimlerine devam 
etmelerinin sağlanması, okulu 
terk etmelerinin önüne geçilmesi, 
eğitimlerini tamamlamaları ve meslek 
sahibi olabilmeleri için; Eğitime eşit 
katılımlarının sağlanması,
• Okul sistemine kayıtlı olmayan 
Roman çocukların kayıtlarının 
sağlanması,
• Okul yöneticilerine, öğretmenlere 

ve velilere ayrımcılığa karşı bilinç 
oluşturulması için; hoşgörü, 
tolerans ve empati kavramlarını 
içeren eğitimlerin verilmesi, farklı 
kültürlerden gruplarla çalışma 
kapasitelerinin geliştirilmesi,
• Erken yaşta okul terklerinin 
önlenmesi, ebeveyn eğitimlerinin 
arttırılması,
• Okullarda, Roman çocuklar ve 
aileleri ile diğer paydaşların daha iyi 
anlaşabilmeleri, çocukların okul içi 
ve dışındaki faaliyetlerinin izlenmesi 
ve ortaya çıkabilecek sorunlarda 
tarafların anlaşmalarına destek 
olacak “Roman kökenli arabulucu/
yardımcıların” oluşturulması,
• Şartlı nakit transfer sisteminin 
kurulması ve düzenli bir şekilde 
uygulanması(Çocukların 
aile bütçesine katkı sağlama 
zorunluluğundan dolayı çalışmaları 
nedeniyle okulla bağlarının 
kopmasının önüne geçilmesi için),
• Roman çocukların okulla bağlarının 
kesilmemesi için alternatif modellerin 
oluşturulması,
• Çocukların ilgi alanları 
doğrultusunda spor ve müzik 
alanlarının sosyalleşmeleri ve okula 
karşı ilgilerinin arttırılması için 
kullanılması,
• Okullarda sabah kahvaltısı ve öğle 
yemeği uygulamasının yapılması,
• Roman mahallelerinde kreşlerin 
açılması ve okul çağındaki çocukların 
kardeşlerine bakmak için okulu 
bırakmalarının önlenmesi,
• Roman kız çocuklarının 
ortaöğretime geçişlerinin arttırılması,
• Roman mahallelerinde toplum 
merkezleri kurularak okul dışı 
saatlerde çocukların ek ders 
ve programa bağlı boş zaman 
aktiviteleri ile sosyalleşerek kendi rol 
modellerini oluşturmalarına fırsat 
tanınması,
• Roman çocukların okul öncesi 
eğitime katılımlarının teşvik 
edilmeleri, okul öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılması,
• Roman mahallerinden gelecek 
çocuklar için rehber öğretmenler 
eşliğinde düzenli servislerin 

konulması,
• Yatılı bölge okullarında Roman 
çocuklar için belli düzeyde kontenjan 
sağlanması,
      

3) Düzenli gelir elde edebilecekleri 
güvenceli işlere erişimlerinin 
sağlanması,
• İşgücü piyasasına erişimleri 
önündeki engellerin kaldırılması 
yoluyla içermeci bir işgücü 
piyasasının teşvik edilmesi,
• Romanların rekabetçi istihdam 
piyasasında gerekli olan niteliklere ve 
yetkinliklere sahip olmamalarından 
dolayı yaptıkları işlerin genellikle; 
beceri gerektirmeyen, vasıfsız, geçici, 
kayıt dışı, düşük gelirli, sağlık ve 
emniyet şartlarına dikkat edilmeyen 
ağır işler olduğu ve bu nedenle, iş 
gücü kapasitelerinin geliştirilmesi için 
gerçekçi, uygulanabilir planlamaların 
yapılması, gerçek iş pazarı talebine 
cevap verebilecek iş eğitim 
programlarının oluşturulması,
• Romanların kültürlerine uygun 
mesleki eğitimlerin verilmesi,
• Emek piyasası ile ilişkilerinin 
kurulması için mesleki eğitimlerin 
planlanması, yapılması ve mesleki 
eğitim kurslarına erişimlerinin 
sağlanması,
• Geliştirilmiş beceri eğitimleri ve 
rehberlik hizmetlerinin oluşturulması,
• Günü kurtarma-günlük kazanma 
zorunluluğunun getirdiği geleceğe 
yönelik belirsizliklerin kaldırılması 
için her evden bir kişinin düzenli gelir 
elde edebileceği bir işe sahip olması
• Sosyal sigortaya erişimlerinin 
sağlanması,
     

4) Kamu hizmetlerinden eşit 
düzeyde yararlanma;
• Her düzeydeki kamu hizmetlerinin 
verilmesinde eşitliğin sağlanması 
ve kamu yöneticilerinin ve 
personellerinin ayrımcılığa karşı 
bilinçlendirilmesi,
• Her türlü ayrımcılıkla mücadele 
için “ Ayrımcılıkla Mücadele Etik 
Kurulu”nun oluşturulması,
• Yaşlı ve yetişkin Roman 
vatandaşlarımız için okuma-yazma 
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kursları düzenlenmesi,
• Vatandaşlık haklarının garanti altına 
alınması, 
• Diğer vatandaşlar ile eşit şartlarda 
mal ve hizmet erişimlerinin 
sağlanması,
• Türkiye’deki Romanların durumu ile 
ilgili bilgi ve verilerin geliştirilmesi,
• Halen nüfus cüzdanı olmayan 
Romanların tespit edilmesi ve kimlik 
sahibi yapılması,
• Yerel yönetimlerle Romanların 
işbirliğinin geliştirilmesi, Romanlar 
için uygulanacak politikaların 
belirlenmesinde STK’ların ve diğer 
paydaşların sürece katılması,
• Romanlar konusunda yerel 
yönetimlerle bilgi, tecrübe 
paylaşımının sağlanması için 
“Koordinasyon Merkezi-Kurulu” 
oluşturulması,
• Romanların ve Roman mahallerinin 
belediye hizmetlerinden eşit şekilde 
yararlanmalarının sağlanması(Roman 
mahallerine düzenli otobüs seferleri, 
çöplerin düzenli toplanması, oyun 
parklarının yapılması vb.),
 

 5) Temel sağlık hizmetlerinden 
yararlanma;
• Sağlık hizmetlerinden temel 
yurttaşlık hakkı olarak yararlanılması, 
sağlık hizmetleri finansmanının genel 
bütçeden karşılanması,
• Ekonomik yoksunluk içinde olan 
kişiler için sağlık hizmetlerine ücretsiz 
erişimin sağlanması,
• Romanların sağlık koşullarının 
iyileştirilmesi için çok boyutlu 
bütünleşik politikaların oluşturulması 
ve uygulanması,
• Romanlar arasında en yaygın olarak 
görülen hastalıklara(solunum yolları 
hastalıkları, romatizma, astım ve 
bronşit, bağırsak iltihapları, anemi ve 
ishal vakaları) yönelik olarak hizmet 
planlamasının yapılması,
• Önleyici sağlık hizmetlerinin 
sunulması( Atık toplayıcılığı 
yapan Romanların cilt hastalıkları, 
solunum hastalıkları ve diğer kronik 
hastalıklara yakalanmaları),
• Hamile kadınların ve 0-6 yaş arası 
çocukların sağlık kontrollerinin 

düzenli olarak yapılması,
• Sağlık hizmetleri personelinin 
Roman kültürü ve sosyo-ekonomik 
durumları hakkında bilgilendirilmesi 
ve bu alandaki ayrımcılığın önüne 
geçilmesi, kültürel algılama ile 
profesyonel performanslarının 
geliştirilmesi.
• Romanlara yönelik olarak sağlığın 
önemi, beslenme, hijyen, aile 
planlaması, hastalıklar, madde 
kullanımı ve alışkanlıklar vb. 
konularında sağlık eğitimlerinin 
verilmesi, bu yolla toplumsal bilinç 
düzeyinin geliştirilmesi,

6)  Kentsel dönüşümün yerinde 
yapılması,
• Kentsel dönüşüm yapılacak yerlerde 
yerel halkın karar alma süreçlerinde 
görüşlerinin alınması ve süreçlere 
katılmalarının sağlanması,
• Kentsel dönüşüm nedeniyle 
Romanların göçe zorlanmamaları,
• Kentsel dönüşüm yapılırken 
Romanların kültürlerine, yaşam 
tarzlarına uygun şekilde projeler 
üretilmesi, mimari alanların bu 
anlayışla planlanması,
• Romanların gettolaşmış 
mahallelerde toplumdan dışlanmış 
bir şekilde yaşamalarının önüne 

geçilmesi,
• Romanların konut ihtiyaçlarının 
haritasının çıkarılması ve 
uygulamaların buna göre yapılması, 
• Roman mahallerinin kentlerin 
dışında veya kentten keskin sınırlarla 
ayrılmış, ötekileştirilmiş alanlar 
olmaktan çıkarılması ve alansal 
ayrımcılığın önlenmesi için kapsayıcı 
bütünleşmiş kentsel dönüşüm 
planlamalarının yapılması,
• Romanların yaşadıkları şehrin sosyal 
hayatına katılmalarını sağlayacak 
planlama ve uygulamaların yapılması,
• Yapılacak projelerde Romanların 
birlikte yaşamalarının, yoksulluk 
gerçeği nedeniyle olduğuna özellikle 
dikkat edilmesi, mimari tasarımların 
Romanların ihtiyaçları doğrultusunda 
yapılması,
• Planlamalar yapılırken; Romanların 
eğitim, istihdam, sosyal hizmetler, 
kültürel faaliyetler gibi sosyalleşme 
ihtiyaçları doğrultusunda toplumla 
bütünleşmelerinin yolunun açılması, 
• Düzenli geliri olmayan ve yapılacak 
yeni konutların mali yükümlülüklerini 
yerine getiremeyecek durumdaki 
Romanlar için alternatif konutların 
planlanması, Romanlara karşı 
yapılan ayrımcılık uygulamalarının 
önlenmesi, mevcut sorunların 
ivedilikle çözümlenebilmesi, 
mevzuatın her türlü ayrımcılığa 
karşı yeniden yapılandırılması, 
Romanların kendi haklarının 
farkında olmalarının sağlanması, 
Roman sivil toplum örgütlerinin 
parçalanmış durumdan birlikte 
hareket edebilecekleri organizasyona 
doğru yönlendirilmeleri ve 
Romanların toplumla sosyal 
bütünleşmesinin sağlanması; 
dinamik çok boyutlu bütünleşik 
politikalar ve sürdürülebilir ilerleme 
ile mümkündür.

“Bu çalışma Ege Roman Dernekleri 
Federasyonu adına hazırlanmış olup, 
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından koordine edilen “Ulusal 
Roman Eylem Planı” çalışmasına 
katkı sağlaması amacıyla ilgili daire 
başkanlığına da sunulmuştur”.           
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BİR FİNCAN KAHVE...
Her gün tükettiğimiz kahvenin 
öyküsünü hiç merak ettiniz mi? Güne 
bir fincan kahve içerek başlamanın 
verdiği heyecanın mutluluğu tarif 
edilemez. 
Kahve; rivayetlere göre, Habeşistan 
da, (Etiyopya)kahveyi ilk keşfeden  
keçilerdir. Rivayete göre, keçi ve 
deve sürülerinin çobanları güttükleri 
hayvanların garip bir ağacın 
meyvelerini yedikten sonra, daha 
canlı, hareketli olduklarını görünce, 
“bunda bir hikmet var” diyerek durumu 
dervişleri Şazili’ye bildirmişler. Bu 
meyvenin suyunu kaynatıp içen 
Şazili’nin kendisi de aynı canlılığı 
duymuş ve kahvenin meziyetleri 
böylece anlaşılmış. Cezayir kaynaklarına 
göre, kahveyi keşfedenler arasında 
Şazili’yle birlikte İdris adı da geçiyor. 
Kahveye “Şazili” adı verilmiştir. Fakat 
kahve ağacının meyvelerinin bugünkü 
anlamda sulu bir içecek haline 
dönüşmesi, ilk kez Yemen’de olmuş. 
Sufiler, zikir yapmak için kahve içmeye 
başladı. Sabaha kadar uyanık kalmayı 
kahve sayesinde başarmışlar.  
               Kahve, kelime olarak 
Arapça “kahwa” dan geliyor. Vatanı 
Habeşistan(Etiyopya) olduğuna göre, 
akla yakın, oradaki kahve yetişen bir 
bölgenin eski adı Kaffa’dan alınmış 
olmasıdır. Kahve, rayiha yani koku 
anlamına da gelmektedir.
              Yine Yemen çevresinde kahveye 
“bun” adı verilmiştir. Kahvenin diğer bir 
adı moka’dır. Bu sözcük Kızıl Deniz’in 
doğusundaki Muha kasabasından 
alınmadır. Ancak dünyanın her 
köşesindeki ad, kahveye yakın bir 
sözcüktür. Fransızlar café, İngilizler 
coffee, Almanlar Kaffe, Macarlar kave, 
Türkler kahve ve Yunanlılar da kafes 
olarak isimlendirmişlerdir. Kahvenin 
ilk defa nereden çıktığı konusunda, 
eski kaynaklarda, birbirine yakın 
bilgiler mevcuttur. Bizler, öteden 
beri kahvenin anavatanını Yemen 
olarak biliriz. Fakat ilk kahve, Yemen’e 
Habeşistan’dan(Etiyopya) geldi ve 

orada üretildi. Kahve 1000 yıllarında 
Habeşistan’da fidan boyundaki yeşil 
ağaçların meyvesi olarak bilinmekteydi. 
O tarihlerde kahve hamura karıştırılarak, 
ekmekle kullanıldı. Kahvenin karın 
doyurucu bir madde olarak ekmekle 
kullanılması beş asır kadar sürdü.
               Aynı yıllarda Halep, Şam, Bağdat 
ve Tahran’da kahvehaneler açıldı. Kahve, 
o zaman ki Osmanlı İmparatorluğu 
ülkesi içerisinde bulunan Kahire, Şam 
ve Halep’ten sonra İstanbul’a geldi. 
Kahvenin Türkiye’ye ilk kez, Hükm 
ve Şems isimli iki Suriyeli tarafından 
1555’de getirildiği rivayet edilir. 
Diğer bazı kaynaklarda ise Kanunî 
Sultan Süleyman zamanında (1520-
1566) Habeşistan Valisi Özdemir Paşa 
tarafından getirildiği kaydedilir.
16. yüzyılda, Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde İstanbul’a gelen kahvenin 
tadına hayran kalan Kanuni’nin 
sayesinde bu sihirli içecek kısa sürede 
Osmanlı sınırlarını içinde yayıldı. Saray 
mutfağında özel olarak yetiştirilen 
Kahveci başının yaptığı kahve o 
kadar lezzetliymiş ki… 1554 yılında, 
Tahtakale’de bir kahvehane açılmış.  
Osmanlı saraylarında yapılan kahve 
ikramları sapsız fincanlarda verilirdi. 
Önceleri kahvenin yanında bir kaşık 
özel gümüş kaplara konulan reçel, 
gümüş tepsilerle ikram edilirken daha 
sonra lokum ikram edildi.  
             Osmanlı tacirler tarafından ilk 
önce İtalya’ya götürülmüş. Ama VIII. 
Papa Clement 1600’li yılların başında 
kahve içilebilir diye fetva verene kadar 
çok fazla yayılamamış. Avrupa’da ilk 
kahve dükkanı 1645 yılında İtalya’da 
açılmış; yani İstanbul’dakinden yaklaşık 
90 yıl sonra. Kahve dükkanları ile 
ünlü bir şehir olan Viyana’da ilk kahve 
dükkanı ise 1683 yılında açılmış. 
Osmanlı ordusunun yenildiği ikinci 
Viyana kuşatmasından sonra ele 
geçirilen çuvallar dolusu kahveyi 
alan Viyanalılar, ona köpüklü süt ve 
şeker katarak kendi kahve usullerini 
geliştirmişler.İç

im
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Duygu Karahasanoğlu
duygu.karahasanoglu@ 
simgedergi.com
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BİLİM - TEKNOLOJİ

Milli uydu 2020’de uzayda!

E-Devlet’e Google’dan ödül

TÜRKSAT Genel Müdürü 
Ensar Gül verdiği demeçte 
ilk yerli mühendislik ve 
tasarımıyla yapılacak 
uydunun ön tasarımının 
tamamladığının ve 2020’de 
muhtemelen uzaydaki yerini 
alacağını bildirdi. Geçen yıl 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
katılımı ile gerçekleşen 
tören sonrası yapımına 
başlanılan uydunun 5 yıl 
içerisinde tamamlanması 
bekleniliyor. Uydunun 
yapımı için harcanacak 550 
milyon liranın finansmanını 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, 
TÜBİTAK ve TÜRKSAT  
tarafından karşılanacağını 
söyledi. Öte yandan 
”Uydunun yapımında 
TÜRKSAT’ın yanı sıra 
ASELSAN, TÜBİTAK Uzay 
Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü, TUSAŞ Havacılık ve 
Uzay Sanayii (TAI) ve CTech 
de yer alıyor. Mali kaynağı, 
tasarımı ve yazılımı yerli 
olan bir proje. Ön tasarım 
aşaması tamamlandı. 

İnşallah 2019 yılında 
tamamı tamamlanacak ve 
muhtemelen 2020 yılında 
uzaya gönderilecek” dedi. 
Ağırlığı yaklaşık 5 ton olacak 
uydunun yapımının 5 yıl 
içinde tamamlanacağını 
ifade eden Gül, “Uydu 42 
derece doğu boylamındaki 
bir yörüngeye yerleştirilecek. 
Milli uydumuz dünyadan 
36 bin kilometre uzaklıkta 
Türkiye’yi temsil eden yeni 
bir uydu olacak” dedi. 

Gül, milli uydunun 
tamamlanmasının ardından 
uzaya fırlatılması için de 
bir fırlatma platformuna 
ihtiyaç olacağını dile 
getirerek, “Bu alanda 
bağımsız olabilmek için 
hem uyduyu yapacaksınız 
hem de kendinizin fırlatma 
platformu olacak. Bunu 
yaptığımız zaman uydu ve 
uzay teknolojisi alanında ilk 
olacağız. Bu da gurur verici 
bir şey” diye konuştu.

Google tarafından Google Play üzerindeki 
en iyi ve en güvenilir uygulamaları geliştiren 
hesaplara verilen “en iyi geliştirici” unvanına, 
Türksat AŞ tarafından yönetilen e-Devlet 
mobil uygulaması ve beraberindeki 
geliştirici hesabı layık görüldü. Türksat 
AŞ’den yapılan açıklamada, Google Play’de 
“en iyi geliştirici” seçilebilmek için geliştirici 
şirketlerin “yüksek kalitede” ve “yenilikçi” 
ürün geliştirmiş olmasının gerektiğine 
işaret edildi. Açıklamada, “Google, geliştirici 
hesaplarına bu unvanı vererek, Android 
kullanıcılarına uygulamanın kullanıcılar 

açısından güvenilir ve kaliteli olduğunu 
vurgulamış oluyor. Ayrıca söz konusu 
uygulama aralık ayı içinde Best Of 2015 
listesine de girdi” ifadeleri kullanıldı. 
E-Devlet mobil uygulamasına, kasımda 11 
milyondan fazla kullanıcı girişi yapıldığı, 
kullanıcıların yüzde 97,8’inin uygulamayı 
1 kereden fazla kullandığı kaydedilen 
açıklamada, 4A hizmet dökümü, mahkeme 
dava dosyası, araç sorgulama, genel sağlık 
sigortası ve prim borcu ile tapu bilgileri 
sorgulamanın aylık bazda en çok kullanılan 
hizmetler olduğu belirtildi.

e-Devlet mobil uygulaması “en iyi geliştirici” unvanına layık görüldü
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Sosyal 
medyaya 
en az üç saat

Emniyetten 
yeni e-Devlet 
hizmeti

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
desteği ve Kırıkkale 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent 
Eraslan’ın koordinasyonunda, 
Türkiye’deki en geniş katılımlı 
“Sosyal Medya ve Gençlik” 
araştırması yapıldı. 26 ilde 2 
bin 57 kişiyle online yapılan 
araştırmada her 3 gençten 
birinin günde en az 3 saatini 
sosyal medyada geçirdiği 
belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Türkiye’ye giriş ve çıkış yapan 
yolcular tarafından talep 
edilen giriş çıkış bilgilerinin 
e-Devlet üzerinden verilmesi 
hizmetini başlattı. Emniyet 
Genel Müdürlüğü Medya-
Halkla İlişkiler ve Protokol 
Daire Başkanlığından 
yapılan yazılı açıklamaya 
göre, Türkiye vatandaşları ve 
Türkiye’de ikamet eden 99 
sayısı ile başlayan geçici TC 
kimlik kartı sahibi yabancılar, 
Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den 
çıkış bilgilerine e-Devlet 
sistemi üzerinden erişim 
sağlayabilecek.

TÜRKSAT 
Genel

Müdürü 
Ensar

Gül:
Türkiye’nin kendi 

uydusunu tasarlaması ve 
geliştirmesinin önemine 

değinen Gül, “Dünyada 
kendi uydusunu 

yapabilen sayılı ülke var. 
Herkes uydu yapamıyor. 

Uzay şartlarında kendi 
kendine çalışan, 15-20 

yıl boyunca kesintisiz 
çalışabilecek bir araç 

tasarlıyorsunuz. Bunun 
elektroniği, yazılımı, 

mekanik ve enerji tarafı 
var” diye konuştu. 
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Dalgın dalgın öylece suya 
bakarken, “Daha gidecek 
çok yol var!” der gibi yorgun 

yüzündeki çizgiler gibi kendisi de 
zamana direniyordu. Kolay değildi 
sekseni geçeli çok olmuştu. Yıllarını 
birlikte geçirdiği yaveri, Hasan 
Çavuş’un sesi ile irkildi “Hay bre 
Reis, ne dalarsın! Seslenirim hanidir, 
duymazsın beni!”. Reis yavaşca 
doğrulup “Yorgunuz bre çavuş, ne 
dersin?” dercesine anlamlı anlamlı 
başını salladı. Hasan Çavuş “Reisim, 
geceyi uykusuz geçirdin, bu azgın 

düşmanı ha bu sularda indirdik, bir 
daha da bellini doğrultamaz. Biraz 
olsun dinlen, yarın şafak sökünce 
sabah namazını kılar yola çıkarız. 
Hanidir bu melun diyarda zaman 
harcadık.” dedi. Reis ayağa kalkıp bir 
kaç adım çavuşa doğru ilerledi. Sonra 
uzaktaki kıyılara bakıp, Akdenize 
nam salan Osmanlı Donanması’nın 
en görkemli gemilerinden olan 
kaypakın puruvasına doğru ilerledi. 
Osmanlı Kaptan-ı Deryası’nın 
kaypağını saran çevredeki kadırga 
ve kalyonlara bakıp, “Reislere 
haber verin toparlansınlar, şafak 
vakti dönüyoruz!” dedi. Ardından 
usulca kamarasına doğru ilerledi. 
Düşünceliydi, Hasan Çavuş 
kefereye karşı böylesine bir zafer 
kazanılmasına karşın Reis’in neden 
düşünceli olduğunu merak ediyor 
ama çekindiği için soramıyordu. 
Sabah Tunus’un kıyı camilerinin 
minarelerinden yükselen ezan 
sesiyle birlikte tüm kaptanlar Reis’in 
kaypağında onunla birlikte namaza 

durdular. Osmanlı Donanması, 
önceki gün İspanyol, Portekiz ve 
İtalyan kadırgalarından oluşan kefere 
donanmasını Tunus açıklarında 
hezimete uğrattıktan sonra Kaptan-ı 
Derya Pîrî Reis’in gece verdiği 
emirle tüm donanma Tunus’un 
görkemli liman kenti Rades’in 
La Goulette limanı açıklarında 
toplanmıştı. Kaypak ve tüm 
Osmanlı kadırgalarında mürettabat 
kaptanlardan gelecek ama asıl 
Osmanlı Kaptan-ı Deryası Pîrî Reis’in 
kaypağından gelecek top atışları için 
sefer tertibinde hazır bekliyordu.
Derken bir ses, tüm körfezi 
inletti. Bu Reis’in kaypağının şahi 
toplarından gelen sesti. Donanmaya 
harekat emri idi. Ardından tüm 
kadırgalar ardı ardına toplarını 
ateşledi, öylesine görkemli bir ses 
çıkıyordu ki Tunus tarihinde böyle 
bir ses duymamış, sanki gök iki şak 
yarılmıştı. Körfezi çevreleyen dağlar 
titriyordu gümbürtüden. İki barçanın 
refekatinde kaptanın kaypağı önde 

Korsan Bir Haritacı Pîrî Reis

Prof. Doç. Hasan Ali DAL

1. Bölüm
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ilerlemeye başlamış tüm donanma 
da onun peşinden Akdenizin sularına 
yeklen açmıştı. Rotanın sonunda 
Çanakkale vardı.
Yanından hiç bir zaman ayırmadığı 
defter ve haritalarının başında, bir 
şeyler yazıp notlar alan Kaptan, 
önceki geceye göre daha iyi 
görünüyordu. Hasan Çavuş selam 
verip, kaptanın yanına yaklaştı. 
Takip edecekleri rota hakkında 
konuştuktan sonra Hasan Çavuş 
dayanamayıp, “Reisim canınız bir şeye 
mi sıkkın?” diye soru verdi.
Koskoca İmparatorluğun Kaptan-ı 
Deryası Pîrî Reis, başını kaldırdı ve 
düşünceli bir hâl içerisinde yaverine 
baka kaldı. Bir zaman sonra “Otur 
bre evlat, otur!” dedi ve anlatmaya 
başladı. “Ben!” dedi, “biliyorsun 
Sultanımız Efendimiz’in buyruğu ile 
donanmanın başında bir yandan 
seferden sefere koşarken, bir yandan 
da şu masanın üzerindeki işlerle 
uğraşıyorum! Dönüğümüzde bu 
işi bitiririm diye düşünüyordum 
ama son gelen haberlerde Mısır 
vilayetimiz etrafında yine isyan çıktığı 
bildirildi. Muhtemel ki Çanakkale’ye 
ulaştıktan kısa süre sonra Mısır’a yol 
alacağız. Bu iş yine kalacak, halbu ki 
bir fırsat olsa da bitirsek, Hünkarımız 
Efendimize sunacağım, Devlet-i 
Aliyyey-i Osmanlı bundan çok 
faydalanacak.” Hasan Çavuş meraklı 
bakışlarla “Efendim uzun süredir 
çalıştığınızı biliyorum, ama bu neder? 
Bu kağıtlarda ne ola ki Devletimiz 
bundan fayda sağlaya?” diye sorunca, 
tebessümle yaverine bakan Pîrî 
Reis, “Bu, Hasan, haritadır! Yeni bir 
dünya haritası daha! Ama bitirmek 
için bir kaç yıl daha var, Şimal ve 
Şira Yıldızları’nı son bir iki defa daha 
gözlemek gerekiyor... Bundandır 
sıkıntım, bir an önce bitirmek isterim 
ama seferlerin sonu gelmiyor!” 
diyerek uzaklara, çok uzaklara bakıp 
dalıp gitti. Bunu gören yaver, Reis’i 
biraz daha rahatlatmak için sohbeti 
sürdürmek istedi “Reisim sen bu 
haritaları nasıl çiziyorsun, kimden 
öğrendin ki bunları çizmeyi?” diye 
sordu.

Ömrünün son günlerini yaşayan Reis 
“aslına bakarsan şu kişi diyebilceğim 
biri yok” dedi ve devam etti “çok 
kişiden çok şeyler öğrendim 
diyebilirim ama en büyük katkı 
beni denizle tanıştıran, pusulayı, 
yönleri öğreten Koca Reis, amcam 
Kemal Reis’tir”. Yaver bunu ilk kez 
duyuyormuş gibi “seni o mu yetiştirdi 
Reisim?” diye sordu. Pîrî Reis soruların 
ardı arkası kesilmeyeceğini anlayınca, 
güvertede yavaş yavaş ilerlerken 
anlatmaya başladı... “Ben” dedi Reis, 
“biliyorsun Çanakkale’de yetiştim... 
Keferenin Galliopolis dediği, o 
meşhur Troya çıkarmasının olduğu 
yerde, yani ki bizim Gelibolu’da 
doğdum, orada yetiştim...” dedi ve 
dalgın dalgın anlatmaya devam etti...

Koca Devlet-i Aliyye’nin Kaptan-ı 
Deyası aslem Karamanlı idi. Namı 
değer Fatih sultan Mehemmed 
Han, Padişah II. Mehemmed Han 
tarafından ailesi Karaman’dan 
Gelibolu’ya getirilmişti. Pîrî 
Gelibolu’da doğmuş ve çocukluğunu 
burada geçirmişti. Hasan Çavuş’a 
anlattığına bakılırsa ailesi önce 
İstanbul’a gelmiş sonra Gelibolu’ya 
geçmişti. Bunun nedeni, ailenin 
gözbebeği olan amcası Koca Reis, 
Kaptan-ı Derya Kemal Reis idi. 

Yine onun sayesinde Gelibolu’ya 
göçmüşlerdi. Kaptan-ı Derya Kemal 
Reis, Osmanlı Donanması’na emsalsiz 
zaferler yaşatmış, Cebilitarık’tan Kızıl 
Deniz’e nam salmış paşalardandı, 
onu bilmeyen denizci, adını duyunca 
yutkunmayan korsan yoktu. Akdeniz’i 
korsanlardan temizleyen paşaların 
başında geliyordu. İşte Pîrî Reis de 
böyle bir kaptanın yanında yetişmiş 
ve ondan çok şeyler öğrenmişti.
Pîrî Reis, amcası ile denize ilk 
açıldığında Osmanlı Donanması’nda 
kaptan değillerdi, Akdeniz’in uçsuz 
bucaksız kıyılarında korsanlık 
yapıyorlardı. Korsanlık yapıyorlardı 
ama bir yandan da Müslümanlar’a 
yardım ediyorlardı. İşte bu yardımlar 
Kemal Reis’i Osmanlı’nın da tanıdığı 
kaptanlardan biri haline getiriyordu. 
Ve sonunda 1486’da Endülüs’ün 
gözde memleketi Gırnata’da 
Müslümanlar’a kıyım başlayınca 
oradaki Müslümanlar Osmanlı’dan 
yardım istemiş ve Sultan da 
Akdeniz’in o kıyılarını en iyi tanıyan 
ve Müslüman Korsanlar’dan biri olan 
Kemal Reis’ten Osmanlı Bayrağı ile 
Endülüs’e gitmesini istedi. Kemal 
Reis bu isteği kabul edince, Osmanlı 
bayrağı ile ilk seferine de çıkmış 
oldu. Bu onun Osmanlı’nın Kaptan-ı 
Deryalığına kadar ilerleyecek bir 
yolun da başlangıcı olmuştu. İşte 
bu günleri yaşayanlardan biri de Pîrî 
Reis idi ve tüm bu süreçte amcasının 
sağ kolu olmuş o da ona denizcilik 
hakkında bildiği herşeyi öğretiyordu. 
Aralarındaki bağ öylesine güçlü 
öylesine güçlüydü ki sadece 
bakışarak bile anlaşabiliyorlardı... 
1494 yılına kadar bu şekilde bir 
çok görev yapsalar da Kemal Reis 
ve yeğeni resmi olarak Osmanlı 
Donanması’nın neferi deği idi. 1494 
yılında Sultan Beyazıd, Venedik 
üzerine seferdüzenleyince Akdeniz’de 
korsanlık yapan Korsanları Devlet 
hizmetine davet etmiş ve bu davet 
üzerine, sağ kolu Pîrî Reis ile Kemal 
Reis tüm mürattabatları ile bu davete 
icabet etmiş ve resmen Osmanlı 
Donanması’nın neferleri olmuşlardır. 
Yıllar yılları izlemiş, Pîrî 

Korsan Bir Haritacı Pîrî Reis

“Nice günler gezmiştik Akdeniz’in 
kıyılarını, koylarını. Arap, Batı 
Roma ve Fransa diyarlarını... Ey 
kalbime zevk veren, neşe dolu o 
güzel günler! Bu sabırlı gönül neler 
gördü o denizlerde, neler! Uzak 
denizlerin dostuyum ben. Resul 
Bahir Mehmet oğlu Pîrî Reis’im 
ben! Yazdım Akdeniz’in tafsilatlı 
halini, tamamıyla anlattım her 
türlü ahvâlini! Bırakmayıp bunda 
bir gizli dakika, anlattım hem 
hepsini filhakika! Hilal yükselirken 
her gün batımında semaya, hayat 
verir deryaya. Buluşur üç kıtanın 
gezginleri bu sularda ki bir olurlar 
kardeş gibi Akdeniz’in kucağında.”
Resul Bahir Mehmet Oğlu,
Pîrî Reis
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Reis Kemal Reis ile birlikte düzenli 
ordu kavramını da öğrenmiş, askeri 
disiplini de tanımıştı.
Pîrî Reis, bu yıllarda bir yandan savaş 
sanatını öğrenirken bir yandan 
da Kemal Reis’ten harita okumayı, 
yıldızları gözleyip bulunduğu yeri 
ve zamanı ölçmeyi de öğreniyordu. 
Kemal Reis ona bir usturlap hediye 
etmişti. Bu usturlabı, yıllar önce 
henüz daha asker olmayıp korsanlık 
yaptıkları yıllarda ele geçirmişti. 
Bir gün daha gün yeni yükselirken 
puruva istikmetinde beliren bir İngiliz 
kadırgasını durdurmuşlardı. İngiliz 
kadırgası, Arap yarım adasından 
ayrılalı daha iki gün geçmişti. 
Araplar’dan yağmaldıkları ganimetleri 
Biritanya’ya götürüyorlardı. Çölün 
yakıcı kumlarıda gelişen Arap kültürü, 
İslam sonrası çok değerli sanat ve 
bilim ürünleri ortaya koymuştu ve 
bu ürünler Batı’da çok kıymetliydi 

ve iyi para getiriyordu. Batılı 
korsanlar bu nedenle Arap kıyılarını 
sıklıkla yağmalamaya gelirlerdi. 
Yağmaldıkları bir çok araç gerecin 
ne işe aradığını ve ne olduğunu 
bilmeseler de iyi para yaptığını 
biliyorlardı. Bu yağmaların içerisinde 
çoğunlukla altından yapılmış aletler 
olsa da zaman zaman kitaplar da 
olurdu. Batı’da en iyi kütüphanede 
bile toplam kitap sayısı bin ya da 
civarındayken, korsanlar bir seferde 
bir kaç yüz kitabı Batı’ya taşırlardı. 
Yıllar sonra Kemal Reis, korsan 
olarak buna anlam veremiyor, 
Pîrî Reis’e sıklıkla aynı cümleleri 
kurardı: “Altını, bakırı ya da baharatı 
anlıyorum da bu kefere kitapları 
neden yağmalıyorlardı bir türlü 
anlamadım hâlâ da anlam!” derdi. 
Oysa asıl değerli olan bu kitaplardı. 
Öyle bilgiler vardı ki Pîrî Reis bunu 
çok acı bir şekilde yaşamış, neden 

kitapların yağmalandığını anlamış ve 
ileri de o da ele geçirdiği her geminin 
ilk önce kaptan köşkünü boşaltmıştı. 
Kaptan-ı Derya olduğunda bile 
bu alışkanlığından vazgeçmemiş, 
korsanlık gibi görünse de ona  
göre bu yaptığı bir emanetin geri 
alınmasındna ibaret idi.
İşte amcasında hediye olarak aldığı 
usturlap da amcasının Akdeniz’in 
korkulu korsanlarından biri olduğu 
dönemde Biritanya bayrağı taşıyan 
bir kadırgadan geri alınmıştı. Bu 
usturlabı yıllarca yanında taşıyan 
Kemal Reis, önceleri ne işe yaradığını 
bilmese de kısa süre içinde tabak 
büyüklüğündeki bu aletin ne 
olduğunu ve nasıl kullanılacağını 
öğrenmiş idi. Kendisi basit işlerde 
kullanıyordu. Gece zamanın ne 
olduğunu veya harita üzerinde 
nerede bulunduklarını bu alet 
yardımıyla bulabiliyordu.
Kemal Reis’in yeğenine hediye ettiği 
ilk ve tek şey usturlap değildi. İlk 
olarak deri bir heybe içerisinde bir 
tomar kağıt vermiş, sonra da eline bir 
yazı takımı tutuşturmuştu. Ve bir de 
tembih vermişti: “Pîrî Reis asla ama 
asla bunları yanından ayırmayacak, 
her gün yaşadığı gördüğü her 
şeyi bunlarla not alacaktı. Kağıtlar 
biterse ya da mürekkeb biterse 
gelip isteyecekti.” Bunlar aldığı ilk 
hediyelerdi Pîrî Reis’in ki belki de 
bugün ona bu ismin verilmesinin 
ve onu hâlâ hatırlıyor oluşumuz 
da nedeni bu kağıtlarlamürekkep 
takımıydı... Pîrî Reis bu hediyelerden 
sonra sürekli not tutmaya başlamış, 
günler ayları aylar yılları izledikçe 
tuttuğu notlar cilt cilt birikmeye de 
başlamıştır. Bunlar ileride ortaya 
koyacağı o çok değerli çalışmaların 
da temelini oluşturmaya da 
başlamıştı. Amcasının verdiği 
usturlap, minyatür güneş saati derken 
en son aldığı hediye büsbütün onu 
bir yola sokmuştu. Aldığı son hediye 
bir kitaptı ve gökyüzünde gördüğü 
yıldızları anlatıyordu. Arapça yazılan 
kitapta Yunan mitolojisinde yer alan 
takımyıldızlar anlatılırken bir yandna 
da zodiak ve burçlar anlatılıyordu. 
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Yer yer Kur’an-ı Kerim’den alınma 
ayetlerle de süslenmiş kitap Pîrî 
Reis’in çok ama çok hoşuna gitmişti. 
Artık geceleri sürekli gökyüzüne 
bakıyor, usturlabı kullanarak gördüğü 
her yıldızın yüksekliğini ölçüyor, 
elindeki kitapta anlatılana göre 
bu yıldızın adının ne olduğuna 
bakıp, kitabın tarif ettiği şekilde 
önce o yıldızın konumunu sonra 
da kendi konumunu hesaplıyordu. 
Bunların herbirini de not etmeyi 
unutmuyordu.
Kemal Reis, gittikleri her kıyıda ve 
her yeni şehirde rehberlik yapıyor 
bildiklerini anlatıyordu. Pîrî Reis de 
her gece kadırganın puruvasında gün 
boyu öğrendiklerini kağıtlarına not 
ediyor, hikayeleştiriyordu. Kısa süre 
sonra Pîrî Reis’in elinde iki farklı kağıt 
tomarı oluşmaya başlamıştı. Birinde 
gece gözlediği ve hesapladığı yıldız 
notları ve bunlara dayanarak bulduğu 
kendi konumuna dair bilgiler yer 
alırken diğerinde gezip gördüğü 
kıyı şehirlerine dair notlar vardı. 
Pîrî Reis, bu işlerle meşgul olurken, 
askri işler nedeniyle bir yandan 
da önünde haritalar açıktı. Bazen 
gece gözlemlerini nerede yaptığını 
not ederdi, haritaların bir çoğu bu 
notlarla doluydu.

Zaman geçtikçe Pîrî Reis’in asker 
olarak da hünerleri artmıştı. Öyle 
zamanlar olurdu ki Kemal Reis bazen 
komutayı ona bırakır, kendisi sadece 
durumu takip etmekle yetinirdi. 
Bu durum bir kaç yıl boyunca bu 
şekilde devam etti ki Pîrî Reis 1495 
yılında bunun meyvesini de aldı. 
1495 yılında Osmanlı Donanması, 
Venedik Donanması ile Akdeniz’de 
baskınlık mücadelesine girdi ve 
Osmanlı Donanması’na Pîrî Reis tek 
başına komuta edip Venediklileri 
barış istemeye zorladı. 1495 yılından 
sonra 1510 yılına kadar İnebahtı, 
Moton, Koron, Navarin, Midilli, Rodos 
gibi çok sayıda seferin hepsinde 
donanma komutanı olarak görev 
yapmıştır. Pîrî Reis bu seferler 
boyunca, önceki alışkanlıklarını 
sürdürmeyi de bırakmadı. Geceleri 
sürekli yıldızları gözlüyor, hesaplarını 
yapıyor ve bulgularına dair notlar 
alıyordu. Gördüğü yerleri anlatan 
notları almayı da ihmal etmiyordu. 
Bu seferler boyunca Pîrî Reis’in 
hissettiği tek bir eksiklik vardı o da 
amcası Kemal Reis. Bu seferlerde 
Pîrî Reis donanmaya tek başına 
komuta ettiği için, amcası başka 
görevlerdeydi. Artık yeni gittiği 
her kıyı ve ülkeyi ona anlatan bir 

amcası yoktu yanında. Bu eksiklik 
Pîrî Reis’i yeni yöntemler bulmaya 
itti. Gittiği bölgede karşılaştığı halk 
ile artık daha da bütünleşiyor, o 
olmazsa da tanıdığı denizcilerle 
sohbetler ediyor ve bölge hakkında 
onlardan bilgiler topluyordu. Sonra 
da bunları not ediyordu.Reis’in yaşı 
nerdeyse kırkı geçmişti, artık yetkin 
bir kaptan olmuş, koca donanmaları 
ve orduları idare edebiliyordu. Öyle 
donanma ve ordu denildiğine de 
bakmayın, bu ordu Akdeniz’i bir 
iç göl haline getiren koca Devlet-i 
Aliyyey-i Osmanlı’nın ordusu ve 
donanmasıydı. Yani ki öyle bir iki 
kadırgadan oluşan sefil donanma ya 
da filolar değil, nam salan bir ordu ve 
donanmaydı. Kemal Reis’ten ayrı tek 
başına lider olalı uzun yıllar olmuştu, 
Kaptan-ı Derya yine Kemal Reis idi 
ama ayrı ayrı seferlere çıkıyorlardı. 
Yılar boyunca yaptığı işlerin hiç 
birini, ne gece gözlemlerini ne sefer 
notlarını tutmayı unutmamıştı ama 
çok uzun yıllar boyunca kendine 
görev edindiği ve devam ettiği bu 
uğraşlar bir yerde tek düze ilerliyor, 
bu notlarla ne yapılabileceğini de 
bilemiyor, ne işe yarayacağına da bir 
türlü karar veremiyordu. Sanki bir 
şeyler eksik idi...

2. Bölüm gelecek sayıda
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Dolandırıcıların yeni yöntemleri

Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak telefonla vatandaşları dolandıranlar, son 
dönemlerde yeni yöntem ve taktik geliştirerek amacına ulaşmaya çalışıyor.

KREDİ KARTINI 
DÜZENLİ ÖDEME 

MÜKAFATI
Tüketicilere kısa mesajla 

kredi kartını düzenli 
ödemesinden dolayı 

hediye kazandığı 
iletilerek, kargo ve vergi 
için ücret talep ediliyor.

TV PROGRAMLARINA 
KATILMA ŞANSI 

DOLANDIRICILIĞI
Dolandırıcılar, çeşitli 

TV kanallarının adıyla 
arayıp evini ücretsiz 

yenileme vaadiyle para 
talep ediyor.

KAMPANYALI SİGORTA 
DOLANDIRICILIĞI

Kişilere telefonla 
ücretsiz sağlık sigortası 

yapıldığı, 299 liraya 
sigortayı yenilemediği 

halde iki mislini ödemek 
zorunda kalacakları 

söyleniyor.

KOSGEB TEŞVİKİ 
KAZANDINIZ 

DOLANDIRICILIĞI
KOSGEB’e başvuru 

yapanlara hibe kredi 
başvurusunun kabul 

edildiği söylenerek, kargo 
masrafları için havale 

yapması isteniyor.

HEDİYE PAKETİ KARGOSU 
DOLANDIRICILIĞI

Tüketicilere kısa 
mesajla ‘hediye paketi 

kargosu’ olduğu, dönüş 
yapmadıkları takdirde 

kargonun iade edileceği 
ve cüzi bir ücret ödemesi 

gerektiği söyleniyor.

KREDİ DOSYASI 
MASRAFININ İADESİ 

DOLANDIRICILIĞI
Dolandırıcılar, tüketici 
kredilerinden dosya 
masrafı kesintilerinin 

iadesini sağlayacaklarını 
vaat ederek ücret talep 

ediliyor.
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KAFKASYA’NIN  EN  ESKİ  HALKI 
VE  EN  ESKİ  DEVLETİ
Kafkas halklarının en eski tarihi hakkında 
arkeolojik, antropolojik ve epigrafik 
kaynaklarda hayli bilgi vardır. Kafkasya’nın 
en eski aşiretlerinin büyük bir kısmının 
aynı soy-kökten olmasını arkeolojik ve 
antropolojik kazı malzemeleri kanıtlıyor. 
Azerbaycan, Doğu Anadolu ve Kuzey 
Suriye toprakları Eneolit   döneminin son 
aşamasında yeni bir kültüre ev sahipliği 
yapmıştır. Bu, Kür-Araz kültürü idi. 
Belirtelim ki, Paleolitin alt dönemlerinden 
başlayarak Mezolitik, Neolitik, Eneolit   ve 
Erken Tunç döneminin başından sürekli 
olarak Batı Azerbaycan bölgesinde 
(şimdiki Ermenistan Cumhuriyeti ve Güney 
Gürcistan), Nahçivan’da, Karabağ’da, 
Urmiye havzasında ve Doğu Anadolu’da 
yaşayan en eski aşiretler yerel kültüre 
sahip olmuşlardır. Azerbaycan’da Kür-Araz 
kültürü döneminde yaşamış aşiretlere 
ait büyük yerleşim birimleri ve kurqanlar 
esasen Nahçıvan’da, Urmiye gölü 
havzasında, Karabağ’da, Gence-Gazah 
bölgesinde, Qobustanda ve ülkenin Kuzey-
Doğu yönünde yaygın. Bu döneme ait 
başlıca yerleşim yerleri şunlardır:
1) Nahçıvan’da I Kültepe, II Kültepe, 
Ovçulartepesi, Mahta Kültepesi, Halaç, 
Arapyengice ve Şortepe anıtları;
2) Urmiye gölünün batısında Göytepe, 
Qordlartepe, doğusunda Yanıqtepe, 
kuzeybatısında ise Haftavantpe yerleşim 
meskenleri;
3) Karabağ’da Qarqarçay ve Terterçay 
havzasında Qarahacı, Göytepe, Üçoğlan-1 
(Sariçoban), Aktepe, Değirman yeri, 
Cüttepe, Şortepe yerleşim meskenleri, 
Hankendi, Borsunlu, Üçtepe ve Haçınçay 
höyükleri, Kuruçay ve Köndelençay 
vadisinde Hantepe, Qaraköpektepe, 
Kültepe, Güneştepe, Şomulutepe, 
Uzuntepe ve Meynetepe anıtları; 
4) Gence-Gazakh bölgesinde Mingeçevir, 
Babaderviş, Zeylik, Keçili yerleşim 
meskenleri, Osmanbozu höyükü;
5) Qobustanda Anazağa, Çardaqzağa, 
Firuz-1 qayaaltı sığınaklar, Daire ve 
Böyüktaş yerleşim meskenleri;
6) Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
kuzeydoğusunda kaçmaz ilçesinde 
Serkertepe, Tepeyatağı, I Çinarqala, Qusar 
ilçesinde I Büyüktepe, II Büyüktepe, 
III Govduşantepe, Qefletepeler, 
Kuçumhantepe, Şabran ilçesinde I 
Çaqqallıq, Şekide I Daşüz ve Küdürlü 
höyük. Azerbaycan’ın tanınmış arkeologu 
Veli Bahşeliyev “Azerbaycan Arxeologiyası” 
adlı kitabında Kafkasya’nın ve Ön Asya’nın 
erken kültürlerini karşılaştırmalı olarak 
inceliyor. O, doğru olarak kaydeder ki, 
Azerbaycan’da Kür-Araz kültürü Eneolit   
kültürü temelinde gelişmiştir.Demek ki 
bu kültüre sahip olan nüfus Azerbaycan’ın 
yerel aşiretleri olmuştur. M.Ö. III binyıldan 
başlayarak bu aşiretler hakkında öncelikle 

Sümer-Akad, sonra ise Babil, Asur ve Urartu 
çivi yazılı kaynaklarında bilgi verilmiştir. 
Azerbaycan’ın güneyi (şimdiki İran İslam 
Cumhuriyeti’nin Kuzey ve Kuzey-Batı 
bölgeleri) Erken Sümer sivilzasiyasına 
yakın olduğu için orada yaşayan hurri, kuti 
(guti), lullube, su, turukku ve diğer aşiretler 
hakkında bilgiler daha erken döneme 
aittir. Azerbaycan’ın kuzeyinde yaşayan en 
eski aşiretler ise konfederasyon halinde 
birleşerek M.Ö. IX yüzyılın ikinci yarısından 
başlayarak Urartu krallarının işgalci 
politikalarına karşı mücadele vermişlerdir. 
Urartu kralı II Sardurinin kitabesinde Göyçe 
Gölü’nün doğusunda 19 ülkeden, I Rusanın 
kitabesinde ise 23 ülkeden bahsediliyor. 
İlk defa olarak İ. İ. Meşaninov bu küçük 
siyasi birliklerin Azerbaycan Cumhuriyeti 
topraklarında yerleştiğini kaydetti. Urartu 
yazıtlarında Etiuni (Udi ülkesi), Qurqumeli 
(Gerger eli), Ariaini (Aran ülkesi), Şilaini 
(Şelli obası), Qu-albani (Alban ülkesi), 
Uelikuni (Uluxan ülkesi) ve diğer küçük 
siyasi birlikler konfederasyon halinde 
birleşerek Azerbaycan’ın kuzeyinde ilk 
devlet olan Etiuni krallığını kurmuşlardır. 
II Sarduri Hazine Kapı ve Analıkız olarak 
bilinen yedi sütunlu kitabesinde bu ülkeleri 
ayrı ayrı değil, hepsini eş zamanlı yenerek 
toplam 20 kale ve 120 yerleşim noktasını 
ele geçirdiğini gösterir. İ. M. Dyakonov 
ve S. M. Kaşkay Urartu metinlerinde adı 
geçen coğrafi isimler hakkında birlikte 
yazdıkları kitapta Etiuhe/ne ülkesinin 
batısında Sarıkamış doğuda Gögçe 
gölüne kadar olan bölgeye verilen genel 
isim olduğu konusunda hemfikirdir. G. A. 
Melikişvili ise “Güney Kafkasya halklarının 
tarihine dair Eski Doğu malzemeleri - I, 
Nairi-Urartu” adlı monoqrafiyasında Etiuni 
coğrafyasının batıda modern Kars ve Çıldır 
gölünden doğuda Gögçe gölünedek 
uzanan dağlık bölgeyi kapsadığını belirtir. 
Kafkasya’nın ilk devleti olan Etiuni krallığı 
Doğu Anadolu’dan Gögçe gölünedek olan 
toprakları birleşdirmekle iki önemli görevi 
yerine getirmiştir. Birincisi Azerbaycan’ın 
kuzey topraklarının yabancı saldırılarına 
karşı daha güçlü savunulmasını sağlamıştır. 
Bilindiği gibi, Kafkasya’da en eski yazılı 
kaynaklar Urartu çivi yazılı kaynaklarıdır 
ki, orada ne Ermeni ne de Gürcü denilen 
halkların tarihine ait bir tane bile ciddi olgu 
yoktur. Gürcüler kendilerine “kartvelin”, 
Ermeniler ise “hay” derler. Urartu çivi yazılı 
kaynaklarının ise hiçbir yerinde kartvelin 
ve hay adlı etnonimlerin adı geçmiyor. 
Kendilerinin Kafkasya’nın yerli halkları 
olduklarını iddia ettiler. Kafkasya’nın en eski 
halkının Azerbaycan halkı olduğunu her 
Ermeni ve Gürcü tarihçesini kanıtlamaya 
hazırım. İlginçtir ki, onlar Helenizm 
döneminden önceye ait yerel halk 
olduklarını kanıtlayan ne koyacaklar ortaya.İç
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Ramin Alizade
ramin.alizade@simgedergi.com

Yazının tamamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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